




 تش نودب یچالافان اب روا

 رطاخب هبحاصم نیا هک دینادیم بوخ
 نیا رطاخب و دیراد هک یلیماف ما
 یمتروص « دیتسه نیلپاچ رتخد هک
 تقیقحیل ودینکت تراسج رد لمحد ریگ

 زا لبق دیتسه هک یسک اهنت امش .دراد

 رو« دیشاب هداد ماجنا یراک هکنیا

 اهیون همان زورو دیاهدش روهشم ابد
 امشیوجتسج رد ًامئاد نانادرگ راک و
 رتخد هکنیا رطاخب طقف « دنتسه

 ...بیت رتنیدب و دبتسه نیلپاچ یل راچ

 هلب : نیلپاچ نیداارج

 لس 3 تا
 ۳ لباق راک

 لاس تا 9در حر

 رد .اهیلیخ « تسین یمک نس مه

 یراک چیهنمهکیل احرد انا 2

  تخدهکشیادروم رداماو ماهدرکت
 اب متسهنیلپ اچیلراچ
 یزیچ رطاخ هشیمه تاغیلبت

 مر بن

 اهتقو یضعح« ام ناسا غارس و

 رد. دشاب دب تاغیلبت دناوتیم مه

 رطاخب هک میوگب دیاب مدوخدروم
 بوخنم.دوشیمغیلبت نم یاب چیه
 یاهنالقاعو تسرد راک هک منادیم

 نآ رطاخب ًاقافتا مه مردپ, تسین
 قحدو تسا ینابصعو تحارات ییج

 تحا ران مهنم درج یخ درادمه

 لا اقا ار ۲ سم
 هاب ادصو سردقنیا لیماف مساكت

 3 دن زاد

  تسایل را یاهیراتفرک نیا 9
 : دیاهتفگ دروم نیارد مه ناتووخو
 دن وشیمناونع و تورث ثرا واه یلیخ»

 « ماهدش لیماف مسا تكي بحاص مهنمء

 دیاب دسریم یثرا یسکب تقورهو
 ردقچ رهو دزاد رپ مه ار آ تایل ام
 مهشت ایلام دشاب رت هایز ترا رادقم

 نازیم نامه هتبلاو تسا رت هایز مه
 . دراد یرتشیب یابازم

 !لوبق * نیلر اچ نیدلاارج

 یدایز یایازم هک منکیم لوبق

 تسدمهاوخب رگ ا نم. دراد دوج و

 راک یارب یلاکشا نیرتکچوک و

 مه مدرم و منکیمن ادیپ ندوک

 نمو دن راد یدایز راظتن | هه

 لب اقوهدیزرومدوخراک رددی اب امتح
 دوشیم نیهوت اهنآ هب هن رگ و مشاب
 فرط زا یلو دننکیم ماهرخسم

 مشابدرا ومراکی مهاعقاو نکرد
 تس داع یمآكي مدنم یارب هزات

 , دنهدیمت ناب یدایز تیمها و

 . نهب تسد نم: دینکب ار شرکف
 ار موشب قفوم ومن زب یراک
 .الصاء مراذگب مدوخباسحب 9

 مد

2 

 نیا ِِ تسات شه یتتممف

 نم غارس ممسا رطاخب تیقفوم
 تسدد رد نم اعقا و یو هدمآ

 .فرط را ماهتشاد قح شندروآ

 شزاک رد نملثم یهوآ نگ ارگید

 ددرگ دوب ان ووحمدب اب دروخب تسکش

 .تسا نمیلیم افمسارطاخب اهنیا مامت
 ار ناتسا ارچ سپ بوخ8

 تاب یا راد هک اه یلیخ؟دبنک یمن شوع

 مهدزاود لاس - امنیس هراتس

 - (عع۵) ۷۵ هرامش

 ناشمسادن وب امش لثم یتیعقوم نینچ
 زا رگا مه امشو. دن اهدرک ضوع ار

 ارنآ دین اونیم دیتسیت یضا رناتمسا

 دین صوع
 نه ۰ هن : نیلپاچ نیدلارج

 نوچ منکب اد راکنیا مناوتیمن
 مرادتسودو تم راختفا ممسأد

  فرطزا مشاب نیلپ اچیلراچ دن زرف
 یبنوچ منکیمن اد راکنیا رگید "

 ییدیلیخ رگید الاحو تسا هدیاق

 رظنف رص .دنسأنشیم ام همهو هدش

 و ردیب یدایز تابش هکنیا زا
 هشیمه یکچوک زا . مراد جنوب

 دین زب قرو



 زا نهادن یک اقا راب
 نیدنتلارج الثم یرگید سا

 7 باختن | مدوخ یارب تعتا

 یم ؟ دنیوگیم هچ"مدرم دین ادیم

 : دنیوگ
 اصوصخموتسا نیلپ اچیل راچ ستخد
 را نم کا هدرک ار راکنیا

 كل اذعم منکآ ضوعار ممسا رابهد

 نامه تنش نددلارج»

 یلراچ رتخد» ناونعب |رممدرم
 من امتراپ آهر جالوپ ال احیل ود اتسیف تشا تم ارد ان دنس انشیم«نیلپ اج

 هک روطن امه,منکن ضوع ار ممان

 نازوسوادن افیرنهرتخدادن افنیج

 ثگ نتسا یتسا تحت سارا

 5 دندیکن ضوع ار ناسا

 ودنیا رکم موش قفوم مناوتپ مه
 طقف٩ دناهدشن قفوم سرتک

 دی اش

 چیههک تسنیا دراد هک یبیع اهنت

 یا ربنم اب یتقوممهفب من اوتیمن تقو
 ِف اضما داد رارق یملیفرد یزاب

 یلراچ نتحد هکنیا رطاخب تی

 دننکتیه ار راکنیا متسه نیلپاچ

 . مدوخ طاخب اپ
 نیبدب ردقنیاامش ارچ یل و

 ات لئاسم لیبق نیا ارچو دیتسه

 ؟ هوشیم امش ینارگن ثعاب دحنبا

 زا یتقو* نیلپاچ ندداارج

 یزابیملیف ردهک دندرک توعد نم

 نوجلمداد یفنم باوج نم منک

 ین ابصع ًادیدش مردپ هک متسن ادیم
 رادرب تسدژ اهن ۱ یلو دش دهاوخ

 تقفاومدنتسن اوت هکنیا ات دندوبن

 عوضوم نیمهو دننک بلج ایم
 ارچ هک هدش نه یفحارات ثعاب

 تاداهنشیپ 1لد اقم رد ماهتسن اوعن

 مروبجم الاح منک تمواقم اهن[

 نکعبا مک مت
 اب رسضاح نا رد هک یملیف نیمه

 یزاب دیردام رد ودن وملب لپناژ

 یگان ملي كیرودم
 کنه زیر وصه یاد رد ات

 مه اد مموس ملیف . درک مهاوخ
 دهاوخین ادرگ راک اکیسدوبروتب و

 ردمهار مراهچملیف هرخالاب درک و
 درک مهاوخ یزاب لوتارتیپ رانک
 دراد مان «انل وب ان [ »مه مجنپ ملیف و

 دوشیمهتخاس تنوماراپ هلیسوب هک

 .منکيمیزابار «انلوب ان [»لرنمو
 چیه منادیمنم هکیئ اجن ات

 یارب ملیف ردقنیا یروهشم هراتس

 لاحرهب .ددادن شراک همان رب رو یزاب

 ناتیا رب دیاش هک منکب یلاوئس مهاوخیم

 ؟ دنکیمن یلام كمك امش ناتردپ

 یتقو : نیلپاچ نیدلارج
 هنطاس تلاب هسردمرد «ندنل رد

 قیرطزامردپ مدوب لیصحت لوغشم

 اطع را لزنمرد نم هکی اهداون اخ

 -یم لوپ نم یارب مدوب نویسن اپ

 ۱ 

 دراد هدعع نمردب

 دنا وتد دی اد هل اس تسید
۱ 

 لوپ یب هک میوکب و منک فا رگلت
 نمیل و دتسرفب كچميارب و متسه
 و ماهدرکن ارراک نیا تقوچیه

 شیپ تقو دنچ الثم .درک مهاوخن

 سکچیهب یلو مدوب لوپیب یلیخ
 روطب و دمآ کمکی سس اشو متفگن

 تسود « وستید یلیو » اب یقافتا
 نم زا واو مدرک دروخرب مساکع
 یارب و موشب وا لدم هک درک توعد
 یارب سکعددنچ « لک یرام» هلحم

 7 میت دد دج سابل دنج شم

 راهچ تدمردو مدرک لوبق مهنم
 .دن دادلوپنمب كن رفتسی ودزور
 جایتحا یدابز لوپب تعوچیه نم
 لوپ یب هکمه تقورهو ماهتشادن
 نددوآ رد لوپ یارب یهار ماهدش

 ی لات سرا « ماهور

 ترفاسم اینایسا هب میاقفر قاقتاد

 و اهن ادمچ هیلک اجن | رد 6

 روبجم امو دندبدزد ارام

۳ 1 

9 
 د ادم

 یگ دن زوندروآ ردلوپیارب میدش
 مین زب داتیگ اهناروتسررد ندرک
 لوح هار نیازاو مث محبی آ و

 یتیعقوم نیاابالاح .بوخ
 رد هک دیتسیا روبجع

 یارب و دیناوخب زا و
 یدوآ ماسرس رادتس ایلیقرد یزاب

 هشيپ رنه یا رب لقاا
 . تسا روآماسرس اش

 اب قح : نیلپاچ نیدلارج
 مملیف نیمه یارب الثم .تسامش

 مه مردپ اب درومنیارد « مروآیم
 یاب ردقنسا ارج هک مدرک تبحص

 دننکیم حرخ لوپ نتخاس ملیف
 هکنیا یارب تفگ میاوجرد مردپ

 را تب اه نایچاشامت دادعت

 تلاب و رتاگت نایچاشامت دادعت

 : تما

 ناتیاهراک هرومرد ناتردپ
 نم ؟ دنکیمن یئامنهارو كمک امش

 ناتردپ لثم سکچیه منکیم روصت
 تالاکشم و دنک كمك ناتب اه راک رودن ( وتت

 < هحفص امنیس هراتس



 .دنک فرطرب ار ناتیگد ز

 الصا هن : نیلباچنبدلا رج

 یه شام رو اچ
 -تكچوک دنیوگیم هک هچن ] فالخرب
 مردپو نم نام یفالتخا نیرت
 هدافتسا یارب یتقو .درادن دوجو

 لزنمب اب موریم هناخب تالیطعت زا
 مراکب عجار تقوچیه منکیم نفلت
 هکنیایارب منکیمن تبحص مردپ اب
 داش نیا عجار دهاوخیمن وا

 -رب انب «دنکبیتل اخد نی _تکچوک
 هروم رد مردپ منادیمن نم نیا
 لاحرهب ۰ دنک یمرکف روطچ مراک
 مناوتیممردپ درومرد هکبنیچ اهنت
 یتاغیلبت یطاخب هک تسنیا میوگب
 دن اهتخادنا هارب نم یاب هک

 درم نمردپ . تساین ابصع یلیخ
 یلیخشراظتن او تسا یریگ تخس
 نتفرگر ظن رداب مهدیاش تسادابز
 واب ناوتن هداد ماجنا هک یثاهراک

 تفارتداربا

 ارنات ردپ هک تساتقو دنچ 8

 ؟ دینیب یمن

 یلیخ . نیلپاچ نیدلارج
 یتسیابیم.ماهدیدن ارواهک تساتقو

 ندبدب ندنل ردش اتک راشتنا عقوم

 ار
 دوب ضیرم عقومنآ رد «سیروب»
 , یهارود نیب اد مدوخ هصالخو
 متفای اپاپ باتک و «سیروب» ینعب
 مدرک باختنا ار «سیروب» نمو
 نیمهب و مدشن مردپ ندیدب قفومو
 نیاب عجار مردپ منادیمن تهج
 لوئشم هیردام رد هک مملیف نیل وا

 یاهدبقع هچ متسه نآ رد یزاب

 متسه نتمطمیگید فرطزا دراد

 لدحم هب نم ندید یارب وا هک
 زا نوچ دمآدهاوخن یرادریملیف

 یک اب [ یک تن شوح ..اتیسف ایسا

 دوشک نیاذآ وا میوگب مناوتیم
 اهفرح نیا همهزادعب . تسارفنتم

 عجار اپاپ اب ندرک تبحص الوصا
 هتبلا .تسالکشم یلیخ مياهراکد

 لاو یافهوا شنا طب
 مدرمهمهاب نم ,لاس ۲ *نمو دراد

 طقف منک یم ترشاعم یتحارب

 ناوچ یلیخ هکیئ اهنآ ؛ اهناوج

 متحاران اه تقو یضعد دنتسه

 . دننکیم

 .دیاهدوب اهنتیلیخیکچوک زا 9
 ؟ نیدلارج

 .هن هوا : نیلپاچنیدلا رج

 و ددارب تفه هک نم لثم یمدآ

 امنیس هراتس

 دن امیمن اهنت تقوجیه درادرهاوخ

 نیلپ اتجت یلراچ هز اخرد اههچب و

 دننکیمیز اب ,«دنتسهتخبش وخ یلیخ
 ادصوس.دنن اوخیمزاوآ «دن دنخیم
 هشيمه هرخال اب و دن زادن |یم هارب

 رد هب بت

 ۰ دننک یم اوعدو دتفایم یقافتا

 یلیخ ار ناشب اههچب مردامو" ردپ

 اههچب نگیرد فرطزا ؛دن رادتسود

 هن اخرد , دنتسه تخبشوخ هشيمه

 یارب زیچ همه نیلپاچ یلراچ

 یتقو 9 تسایریب و هداس اههچد

 ندا [منآ یارب ی داش نا

 هب عورش ی اهنتب مک مک هک دوریم
 -یم میمصت و دننکیم ندرک کف
 اس ناف دا زاورپ هک دن تا

 نالاهک لکیام مردآرب لثم«دن ورد

 سردیگشیپ ره تمسقرد ندنل رد

 سر نوا نم هتلا «دن اوخیم

 مدرک كرت ار ماهداون اخ هک مدوب

 زادعب .دیسر لکیامهب تبون دعب و
 لیماف لگشوخ «یسوژ» تبون وا
 «یکیو» تبون دعب .دوب دهاوخ

 یارب یدابز دادعتسا و شوه هک

 : دراد ندش هشیپ نه

 امش ردامو ردپ یروطنیا 2

 . دئام دنهاوخ اهنت هشیمه یا رب

 ٩۱ اهنت : نیلپاچ نیدلارج

 رگیدمهاب هکیتقوات نمرداموردپ

 اهنت تقوچیه دننکیم یگدنز

 هک یاهچب ره یاجب و دن امدنهاوخن

 یکم ًاروف .دوریم اهنآ یولهپ زا

 شنبرخآ . دوشیم دراو رگید
 الاح دشدراو شیپ میث و لاسکی

 .هن اب تسایرخآ نیا دنادیم ادخ

 تداع نمرداموردپ رگید فرطزا

 ار اهنآ ناشیاههچب هک دناهدرک

 نسبیتقو اهرتخدنوچ .دننکكرت
 نم نیدلاو دّنس بم یکتلاش هد

 دوشم هاتف هععوضب اراهتآ
 رطاخب طقف و ما هتف رهعم وصب مهنم

 صقر هسردمرد متساوخیم هکنیا

 جراخ اجن ۲ زا منک لیصحت ندنل
 . مدش

 . نیدلارج منیبب دیئوگب 8
 لاس ۸ زارتشیب اش یتقو ناتردپ

 كرت هشيمه یارب اد اکی رمآ دیتشادن

 رفنتم اکی رمازا وا لثم مهامش « ورک

 ٩ دیتسه
 : نیایاچ نیدلارج

 نم اکیرمازا مردپ تعجامزادعپ
 اب متشگرب اجن اب راب هس ای ود

 « هن نم

 گر زبو هدشتیبرت هکنیا دوجو
 هب یراک گیدو متسه اپ ورا هدش

 کن رمازا كل ذعم مرادن کی ماراک

  ملاحشوخیلیخو دب ابممشوخیلیخ
 اراپ اب مدادرارقرطاخب هکنیازا

 ۳ ۰ مووعس یرتاب تنوم
 .دنتسهینتشاد تسودیلیخ مرظنب
 راو هناوبد مدوب اجن ]آ رد هکیعقوم

 -یم هچنآ فالخربو مدرک حیرفت
 استر رج نیکو کی هتیوک
 بوخ نم .مدروخنرب دوویل اهرد

 بوخ نمردپ اب دوویل اه هک منادیم
 دوشیمن لیلد نیایا و هدرکن راتفز
 نالا . مشاب رفنتم اکیرما زا هک

 ۱۸ هحفص زد هیقد





 ۲ نویسکلک اهزور نیاسیداپ )]

 لوا هجدد ناگشیپ رنه زا یلماک
 تلعب .تسا هدش یسیلگنا و یئاکی رمآ
  رئم کر زب مسلیف دنچ یرا ه ربملیف

  عرم» .«3ول امشب هب رک ربخهچ هزات»

  مئناخ» و «۷۰ اونازاک» ۰ «یئایرد

 لیبق زا یسفورعم صاخشا ««...ل

 رتیب «رلیت تبازیلا . نترب هراچیر

 یمود «ز رلس رتیپ ءنیسوباک لوت وا

 زید «نرول ایفوس «نموین لپ ردب انشا
 رفن دنچو سردن [ الوزروا و لوک اتسا
 ار رهش كبی هجرد یاهلته «ءرگید
 ندمآ عمج اعیطو . دن (هدرک لاغشا

 یرادهدن زبش تداعو هشبپ رنه همهنیا

 یسا اجندا وح اهن ۲ ینارذگ شوخو

 غاد هژوس هک هدوآیم مهارف ار

 مهارف اد اهسیو همانزور و اهساکع
 نشج یکی نایم نیا رد .تسا هدرک

 رخآ هروخودزو نترب هراچبر دل وت

 لب اق چمس ساکع دنچاب زیل و وا بش
 مایلبو روح یرکید و دوب هجوت

 نیسوپ اک هوجو(اعبط) تبسانمب ندل وه
 اهساکع نیب دود هچیدد زا مهنآ هک
 .دن امن ناهنب

 دروخووز

 نوت رب وراچپ ر

 هک دنتسه اکی رما یامنیس فورعمو یمیدق هشيپ رنهراهچ
 و یئابیز ناگدنیامن و دنتشاد یتیبوبحم و ترهش یراگ زور

 دنت رابع پچب تسار زا . دنتفریم رامشب دوویلاه لیپا سکس
 2 سن راب ینیبو گن اب ات رل 6 ناد نریا « نماو نیج زا

 یزورمارورغمو ابیز ناگ راتسرتشیب هچ ره تربعضحم

 !دوشیم پاچزین اهنآیناوج نارود سکع

۱ 
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 : یبیط قافآ هزیشود

 لاح ات نی اتسنک یدا هراب رد

 می ا هتشا ههلجمرد راب هسودروصم بلطم

 شدل وت خیرات و اهملیفاب وا لاححرش
 امنیس یاهتیصخش كنه رف هحدفص رد

 .دیدرگ رک ذ 40) فرحریز

 : راجاق لدع نیسح یاقآ

 -ملیف یماساامش هک یتسیل نوچ
 دی اهتف رگ اجن۲ زاارنرول ایفوس یاه

 اهیوسن | رف "و هدشهمجرت هس | رفناب ززا

 ار هدیدنسپ اي دنسپان تداع نیا زین

 روشک رد اد اه ملیف یماسا هک دن راد

 تهجنرازا 0 دننک ی م ضوع ناشدوخ

 ربهار هجو چیهب ملیف یوس ارف مسا
 تهج رهب . تسی نآ یلصا مسا هب

 مین ادیمار ایفوس یاهملیف زا هدع نیا

 :دنتسه اهنیا شی اهیزابمه

 رگن وفا -(نیئ وک ین وتن 7 )الیتآ
 هسوب كي حاضتفا - ( دلنلآ) ایرد

 (نوتسهنوتل راچ)دیس ل (-(نب واک ناج)

 وچاکو ب - (نیئوک ین وتنآ) هایسبلعت
 یتروصیمنهج -(ون ابل وجیجیث ول ) ۷۰

 تلف و خرچ - (نی وک ین وتن ) شوپ
 رت اپ وئلک اب بشود(اپوتساول و اپ )لپ ان
 یراک) یقیاق هناخ - (یدروسوت ربل 1)

 . (ندل وه مایلی و) دیلک (تنارگ

 :ی- دیجی آ

 رد امش رظن روم هشیپ رنه ٩-

 ثیفب رگ و یه «هبن اجودسوساج» ملیف
 .دراو مان

 لوصحم امشیتس وخ ز و یاهملیف-۲

 : دنتسه اهین ابمک نیا

 تشپ ژوگ-نابهورآ هس - اکیسج
 -(زتسیت رآ دنیا وی) یراتاه ماد رتن

 ات . ساگو سالرد قراس ۱

 ملیف هل - نویپماش) نزود - (رث داو)
 -(سک و ف) امار هب تعاس - (وسروم
 - ملیف رازی - امنیس ) هایس پیلوت

 . (ملیف اتاآ

 یثادص » ملیف نز هثيپ رنه ۳

 هن افساتم .دوب كيمریل «یکیدرات رد

 شقن رد ملیف نیا ردهک ار یصخش مسا

 . مین ادیمن درکیم یزاب لتاق
 : ف - ارتیم هزیشود

 ءدو تسرد و اجب ابش رک ذت
 و هلجم نیا هب امش هجوت و فطل زا

 یندن اوخامش یا رب امبل اطم هکنیا زاو
 و نونمم تسا هدافتسا دروم و
 .مب رختفم

 :(زاریش) نیلوراک هزیشود

 هد رکن جاودزا زونه «ونیملاس»

 ولچرام و نرول ایفوس قشع هعیاش و
 یاهسکع .درادن تحص زین ین ایورتسام

 هب ون هب زین امش هقالع هروم ناکشیپ رنه
 عمجرطاخ .دش دهاوخ پاچ شووخ
 تعابدی راد هلجمنی اب هکی |هقالع .دیش اب

 . تسام نانتما و یتقوشوخ

 : یفیس لوسر یاق۲

 تک رشاب «ینیچكسو رع»مایف -.ِا

 ین ایمک ۱۵4۵۸ لوصحم رویت اهروتکی و

 لد نآ رد و هوب زتسیترآ دتیان وب

 یزاب « وه یلیل » اد وا لب اقم
 ۰ درک ی م

 -روتکی و» و « زن ومیسنیج») ۲

 یزابمهاهملیف نیا رد مه اب «رویتام
 ِل دن هد وب

 یثارجام - ربش و سلک وردن ۲

 .یرصم - هقرخ -هن اگیب كي اب

 :یمساق رغصا یاقآ

 ود هحلسا اب عاوو ملیف 2-9

 هب هک لوا هخس رد .هدش هیهت هخس

 تشگیمرب 4۰ ات ۱۹۳۰ نیب یاهلاس
 .درکیمافیا ارلوا لد « رپ وک یراگ»

 لاس لوصحم هک رتدیدج هخسش نیا رد

 اریلصاشقن نسداه كار هوب ۷
 . تشاد

 رد دک ی ئاهملیف زا یضعب - ۲

 « نیو ناج » رس «نیو تپ» اهنآ
 : تساهنیا هتشاد یشقل

 - وسمالآ - رتخد یوجتسج رد

 .ناوج نارادگنفت - دنا رگ وب ر

 :شخ رذآ د.>ا یاقآ

 یتسا وخ ر دیاهملیف نان اد رگ راک

 : دننسه صاخشا نیا امش

 - ( رچیلف هراچیر ) ساب اراب
 - ( ورتنی وک هزوخ ) یراهب سوه

 هری زد-(تای رب وک ی لن اتسا )سوک ات راپسا
 -(ناتول اوشوج) ین اف-( رتساک ی رنه)
 - نیکان آنک ) زود نیرت یسنالوط
 .(نوت رام وردن ۲ -یکی ودران رب

 نیرتهب و نیرخآ « نیلوا ۲
 امش یتساوخ رد ناکشیپ رنه یاهملیف

 رک ذ بیترت هب دنتسه اهنیا بیترت هب
 .مینک ی م

 - رمع كي رد رابكي) دل نلآ
 رسن دراگ اوآ - ( نیش - ناسولپاچ

 -(هنهرب اپ ستنک-لیجت (-میدیصق ریمام)
 - نآرتخد هاگباوخ ) رواپ نوریات

 ( نش و نوخ - بیقعت یارب دهاش
 سلجم - تعاس هد راهچ ) یلک س رگ

 سیروم (طایح هب ور هرجنپ . نایعا
 همک د - لاه كيزوم سیراپ) هیل اوش
 « (یژیژ - تشحو

 هک یتاحالطصا ینعم مهنیا ۳
 :دب | هتساوخ

 ینژوتف - (دنتسم) رتن اموک و

 «تک رح ) نویسکآ - (سکع شوخ)
 مسایف ) لوکیلپ - (شوج و بنج
 . (ماخ

 دین زب قرو



۱ ۱ ۱ 

 :یدارم جاح همیهف هزیشود

 ار امید اقتن بل اطهک میتق وش وخ

 تادیی ات اب هک می راودیما . دی هدیدنس

 دوخ تامدخ هب ميناوتب امش لاثما
 نسا رد و میهد همادا هار نیا رد

 .میشاب رمث رمثمرتشیب هچ ره تامدخ
 ناز اسکنه[) امنیسنادنم رنهلا وححرش

 شدوخلحمرد ؛(هریغ و نان اد رگ راک
 دها وخ رک خ اهتیصخش ککنه رف هحفص رد

 رعشت امش هجوت نسح زا مه زاب ءدش

 .مینک ی م
 :نایفب رش دیعس یا ۲

 مه ام رب دیهاوخب ار شتقبقح

 ین وتل ۲ نتفرکن نز تلع امش لثم

 . تسیث نشود تسرد زنیک رپ
 تساهدربث راکسا لاحب . ات یو

 سما رب ای» ملبف رد یزاب یاربیل و

 هزیاج هدن رب « دیراد تسود ار

 ناکلاویتسف رد درم هشبپ رنه نی رتهب
 اههقب اسمبا وج ًافطل مهدعب و ...دب هرگ ۹

 یلبخ دیئامرفب لاسرا هناگادج ار :

 . نانتما میدقت اب .می وشیم رکشتم

 : یسدع دیمح یاقآ

 دیاهدرک رک ذ هک ی ثاهملیف نیب
 زونه هک ار «مدیروتا ریما طوقس»)

 هیقب رب اد «رتاپوئلک» ام (میاهدیدن
 .میهدیم حیج رت

 < نرت » ملیف ناگشیپ رنه ۲

 دلیف اکسا لی و ورومناژ «رتسکنل ترب

 یاهملیف نانادرسآ راک - ۳

 .دنتسه صاخشا نیا امش یتساوخرو

 -( زین ر وک لکی ام)كابیمل نام رهق

 -(سجرتساناج) لا روک یک وا رد لادج
 سوک ات راپسا-ناکیل امترب [د)ل رزب هایش

 نکن | رفناج) نرت-(تي رب وکیل اتسا)
 .( رمیاه

 :(دهشم) رظان زورهب یا

 لوبق زا لیلد نیاهب هلجم -۱
 هدنی امن هسک ی ئاهن اتسرهشرد كرتشم
 اهن اتس رهشنیاهب هک تسا روذعم دراد

 دند اوتیمنادنمقالعودس ریم ب رمهلجم

 مه رستشی هلجم یاههرامشتف اب رو زا

 .دنشاب نئمطم هفقو نودب و
 قفوم نونک ات «نموین لی» ۲

 .تساهدشن راکسا تفای ردپ
 زا اد امش دوظنم شتسار - ۳ "

 هراب رد یتیل وئسم هلجم اب۲» :هکنیا

 تسرد «های دنکی م لوبق اهیهگآ
 - .می دیمهف

 :یرظتنمهّللاتمشح یاقآ
 . « دیاستسو ناتساد» ملیف رو

 یل اتان قشاع)ین وت لب درمیب هراچیر
 | ر(دوشیم هتشکم لیف نایایرد هک ه وو
 تسود) اتین ]لر «ون هروم اتب ر» .تشاد

 («سب ریک اچحرج»دزما و دوویل اتان
 زین نیلبمات سارد . درکیم یزاب ار
 جرج » تسدب هک وب اهتج هتسو رس

 دیش هتشک « سپ ریک اچ

 « نولد نلآ «نید زمیج - ۲

 ین وت و دوو یلاتان «زنیک رپ ینوتن "۲
 .دن |هتف رگن راکسا مادکچیه سیت رک

 و ۳و۲ زورو یاههرامش
 رتفدرد لاصما زیئاب صوصخم هرامش

 ( لاید تسیب تمیقهب كي ره ) هلجم
 لداعم دیناوتیم امش . تسا دوجوم

 لاسرا هلجم رتفدب ربمت قلبم نیمه
 هداتسرف ناتسردآب هلجم ات دیئامرفب

 دوخ قیقدو لماک سرودآ اهتنم .یوش

 .دینک رک خدی اب ار

 :یربا دمحا یاقآ

 یت احالطصا وتاغل یسیلکن [لداعم

 :تساهنی | دیاهتسا وخ هک

 )۱۳66/0۲ - نادرگ راک

 ۳۳00066 - هدننک هیهت

 تتصعصم1ع0۳00طع۲ - راد ربملیف

 50۳66۲۷۲6۲ - تس رانس

۱ 

 ۸۲[ )۲66۵۱0۳ - دو د حارط

 0(101 - ژاتن وم یدصتم

 ۲نانطع - ژاتن وم

 هراتسینعم 020-51011۲8۵ -۲

 زاطظفل دهدیم اد ملیف مود هجرد

 ملیفیدعب یاههشیپ رنه مسا رسرب ار
 هشيپ رنهویلصا یاهروتک ۲ زادعب ینعی)

 .دن روآیم (مود هجرد

 امنیس یاهتیصخش تانهرف ۳

 نیل وایا رب وهدشن همجرت یسداف البق

 هدد رگی مجردهک تسا هلجمنیادد راب
 یددعتعب انمیورزاامار تنهرف نیا
 6 همج رت مامتازا دعب هک مینک ی م هیهت

 میهاوخرک ذاد عجارم و عبانم نیا

 دش اب بوخ رگ ا امشیاهلودج ...درک

 فطل زا .دشدها وخ پاچ هلجمرد ًاعطق

 .من رکشتم امش

 :یحلاص الهش هزیشود

 رولب ودتق وچیههک ی ثاجن ۲ زا ام

 هتفگب مین اوتیمن هک تسنیا میاهدوبن

 رول ود تب یاج ار نامدوخ » امش

 هک هوش ملسمو تباث امرب ات ميراذگب

 یلیخ یلیخ رولب ود رفت . كب راک

 .«تسا هشيپ رنه كي راک زا رتتخس

 ودیشخب یم ار ام یعالطایب لاحرهب
 نایاقآ واهمن اخمساهکد ینکل وبق ًاعقا و

 یهگناو .مین ادیم تسردآ ر اهرولب ود
 هچ رگید دیدلب ار اهنآمسا هک امش
 ؟دیتشادناشمان ندیسرپ هب یجایتحا
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 نونک مه نوتسهنوتل راچ
 « تنجیادخ» مان تسهلیف رد یز اب لوغشم

 مانبیراک هزات سیرتک ۲ رثا نیا رد
 .تسی زابمه وااب «تیسروف یرامزر»

 زمیج اب « ون انش »رد البق یرامزر
 یرام زر . دوب هدش رهاظ تراوتسا

 یاههدیا و هادعتسا و یزاب هوبش اب

 یامسنیس یارب یدیدج دیماء ووخ
 . هوریم رامش اکی رمآ

 لفاح» رد نرولایفوس

 اب هسنا رف یرنهو یئامنیس

 ورب ور یاهداعلاقوفلابقتساار
 یراد رسیمل-بیق

 « ۰.۰ ل مناخ » وادیدچ مایف

 نوین دیویدو نموین لپتک رشاب
 نیا رد ایق وس.تسا هدش عو رش

 ینزمی رگ اب هنحص كي رد مایف

 رتیپ . دوشیم رهاظ هلاسداتشه

 هتفگ ملیف نادرگ زاک فونیتسوب

 گم رگ ن یارد یتحایف وس» تسا

 تسا  هدش

 ینتشاد تسود زین نس نیا رد
 ِ تسا ین دیتس رب و

 ناد رک راک كي رتیمددرا ورد

 تسد نوسنکا مه یئاکیرمآ فورعم

 ی انجو یسیلپ یملیف نتخاس راک ردن (

 و كپ یروکب رگ هک «با رس»)مانن  تسا
 یم افی/ ارث[ لوا یاهشق رکیب ناید

 ۳ تستر هل ی دقتک
 تسا یاهدیچیپ و روآ هرهلد ثداوح

 هقبط زاید رم طوقس نآ نی رتىل اج هک

 دل روب وی شا رخن امسآ تب متفه وتسیب

 ۰ تس

 هدزسدح نونکا مه زا

 یارب تذارگ یراک هک دوشم

 «نوسب رهسک ر»ء«زاغاب اب :میف 68 656 88 945 6 8

 « نم یاسیز مناخر یا رب ۱-1

 راکساهزیاجتفاب ردیاها دب دز اک

 . هود دنشا وخ

 هدننک هیهت سیتن رالدونید 8

 زا هک دداد رظن رد یئایل اتیا كرزب

 فو رم س ردک ۲ وب راگ ات رگ یگدن ز

 | ولیس تک رشاب "یملیف ؛یمب دقدنم رنه

 . دنک هیهت دوخ رسمه ول اکنم

 اک راتس»یراد ریمایف 7

 اد رگ راکب 6 رک ابد یایبز

 1 رش اب و یتن و-کس» و ونیک ول

 د لروسداژو هل ادب د راک اب دالک

 ایفنیا درادهمادا نانچمه مر

 يتسيل ات رو یقشع تسا یمارد

 اتیاردیئامنیس نارحب 8
 لاین دب هک هدیسر دح ناب

 ختسا رب شادنتسوهناج یهگ [

۶۱ 
 هچ رد هشيپ ننه دصن ایدودحرد

 ۳:۵ توت درد در
 ِك هدع اهن آ نيب زا راچات

 تسا یلومعم قوقح یناربهساب

۲۵۳ 
 اس یاضدقاب ار دوخ یاهوم

 . هنشا رک هک را



 مادق قشعب نا سا ۲ ]

 زونهنربپهنیرت اک ویسی ت سنپس |
 دوجواب ود نیا و دراد همادا

 تسوداررگیدکیب نانچمهتل وهک

 مانب یملیفرد یدوزب و دن رادیم
 یوزر یک هتن را جام
 . دش دهاوخ رهاظ مه ۳

 دوویل اههب نیئوک ینوتنآ 8
 یارب یتابیئ رتت الوااتتسا هدمآ

 لیمودنیرتاک دوخ سمه قالط
 ینبرب لوپ هیلعرب ایناث و دهدب
 هر لتتلد ات 8 یوعد هم اقا

 تسیابیم واهک اریشقن هدربمان هک

 ابدنک یزاب.۰ روالدتفه ملیف رد

 انمض تساهدوب د شگنچ زا هلیح

 هدننک هیهت هک دینادب تسین دب
 رظن رد روالد تفه فورعم لطف

 تشگ درزاب مساب یرگیدملیفدراد

 -رنه نامهودنک هیهت «روالد تفه

 .دهد تا رس نآرد ار نایک

 صوش , یتیگراح یکیم#8
 داهظا احیرص دلیفسنمنیج قباس
 ریمیچ تام »: هک تسا هتشاد

 هلیحاب ار منز « نیج یلعف رهوش
 یورو نم ۲ تفرک تسدزرا تره
 ار شتدوصو ارس املسم» شمیبد

 «۱ ذرک مهاوخ درخ

 هکل احنیع رد نویندیوید 9
 «..لد» من اخردنموبن لپ ونرول ایفوس اب
 لوغشم زین ندنل رد «دنکیم یزاب

 «نویاویلب آ یا رب همان رذگ »ملیف ردیز اب

 كائل ووزاوسن | رفملیف نیا رد دشابیم

 یزابمه وا اب ووت ودنی رتاک رهاوخ
 . تسا

 تا زیهج 1 مام-ت

 روکنالبب-ین ول وب یاهویدوتسا
 ملیف پیکا رایتخا رد سیراپ

 هب رآ ربخ هچ هزات» یرادرب

 نی اتسا هتف رگ را رق «؟ ولامش

 روتک آن یدنچهک ك ر زب یدمک ملیف
 نآ رد كب هجرد سرتکآ و
 نیرت یلاجنج ًاملسهدن رادتک رش
 دها وخ لاس مایف نیرت روهشهو

 . دون

 یزابیارب رولیاتتبازببلا9
 فل واینیجی و ذا یسک هچ»ملیفرد
 كلي دزمتسد رب هوالع «؟دسرتیم

 ار شو رفعف انمدصرد ۱ ۲«دالدنویلیم
 نیاددیو تا هدرک هبآ طعم مه

 نوتربدراچید اب عطق روطب ملیق
 . دود دهاوخ یزابمح

 یفرومجرج هکیتقوزا ٩
 5 اتکا یامنیس روت

 یلصع ر9 اتس سجآ تاناشتتا
 اک نه ساده باخیتن ا اکبرمآ

 هک تساهتفرگ میمصت ًادج ادن اف

 انکار امت ۰ تصرف فا زا

 هزراپم كي لابندب و دراذگب

 یگدنب امن دیدن اک اردوخ,یت اب اختنا
 ی

 هدنیآ یاهملیفهمان رب رد

 یسیلگنا ملیف كي « یتیواکینوم
 كسب یور زا هک دراد دوجو مه
 همان زوركد ردیشاقن لایرس نامر

 نامرهق دوشیمسابتقایسیلگن |مهم

 روسج تسا ینز لایرسنامر نیا
 هوراک که سوم ات مایقو
 یئانج یاههثداح ویئ وجا رجام

 ۷ تا

 رنهناد رآ راک هن رند
 امیشو ریه یاهملیفی وسن ( رفدنم

 نیدام ردهعشذگ لاس» و نم قشع
 ابواهزورنیا « لیروم» و «داب

 یوجتسجرد دویل اهردتقد لامک
 هدنیآ ملیف یارب یاهشیپ رنه
 یاهارجام وا مایف. تسا شی وخ

 ار و دراد مان « نو-؟ب دیراه»

 دوشیمهتخاس ی اکب رمآ هام رس

 ملیف نیا هجدوب هکنیا رظن زا

 هدننک هیهتتسا هاب زهداعلا قوف

 تخسملیف هشيپ رنه هراب رد اه

 سن رال هکیروطب دننکیم یریگ
 ات ار كي یروگیرگ و ریویلآ
 .دن هدرک در لاح

 م-ایف یراد رسمایف

 ناتساد» « نولدناآ یئاکیرمآ

 دبابیم نایاپ یدوزب «دزدكي
 دد تکرش یارب اردوخ نلآو

 .دنکیم هدامآ نرتسو مليفكب

 اکی رمآ ردمه رگیدملیفدنچیو
 .درک دهاوخ یزاب

 دنتسه «؟ول امشب هب رگ ربخهچهزات» ملیففورعم نا رگیزاب زا نآ ودزرلس تیپ وسردن آال زوروا



 دناب زمیحیآ رب ییماد
۲0۵۳8۱ ۲۱۹14 ۵ 

 ردپ وذگ رزب نادرگ راک

 كراو دیوید » اکیرمآ یامنیس
 : تسا هتفگ یئاجرد « ثیفبررگ

 و نز كي ؟دهاوخیمهچ ورامنیس»

 ناگدنزاس ۰. . « ربت تفه كم

 رایسب یعس دن ابنمیج داثآ یرس
 نا یچاشامت هک دن اهداد جحرخ

 تفایردلامک ومامت اردوختساوخ

 فاصن ادیاپ نینیعس نیاردو دنک
 ملیف دن |هدش قفومآیب وخب هک داد

 یراکتب |عورش یهلی>ل نیتسخت نا

 هچب ردزا دن اب نمیج) دوخ یابزو -

 ماجن |هظحل ات (گنفت هل ول کی مشچ .

 هب ذاج بالق ردو هتفرگار هدننره

 ریسم رد و درادیم,هاگن_شیوخ
 «تفا» هظحل را باهتلارپ

 دن | تب هدننیب هک یاهظحل ؛دوک رو

 م دراد دوجو دب ایب دوخب

 نیرخآ «دناب زمیج»
 یاه,یزتن اف هنهپ زاتهکب نامرهق

 نهذكي قولخموام راگز ور مدرم

 تسا رداق و یثغ زادرپ یزتن اف

 «ناژرات زا تساترابع دن ابنزمیج

 شالف ,زملوح كولرش .یماهكيام
 :یشحوهب ذاج هک (هقعاص) ندروگ
 ۰ شاو تواکذ , یمسج تردتق

 نیا هیلک راکتبا نسحو یک ابیب
 یبلاق رد ار دنسپ ایند نان امرهق
 تاروصت وتاینمت اب بسانتمونردم

 وهدروآ درگ دوخرد زورما مدرم

 تسا یقابطنا نیمهوا قیفوت زار
 نام تان اس 3 هی
 .تیاکحزاب حرطرد هن رگ و دراد

 ریحم یاهارجام حتاف هشيمه

 هدنسیون ««كانیملفنای» هن اک ریز
 نیا هک دود ناب ومیج رافآ هیقل
 یرابتعاو ترهشنینچار نامیهق
 ی

 یگدن زردزورمایداع ناسنا

 هرمزور زیگنا لالم یکیناکم
 یاهثداح هنوگر هزا هک شوخ

 هنشت تخس نهذ هترد تسیلاخ

 باوج «دن ابزمیج» ,تسا جام
 تمحزوآ .تسا زاین و یگنشت نیا

 شیپ زا اد یزتن اف قلخو لیخت
 .تساهتشادرب امدرفدیفنهذ یاپ

 تسا ینایصعومشخ دابرف مسجت وا

 وا ء دی آ یمن ام نابلرب نگه هک

 مک | رتمتان اجیهردام هک تسایتشه

 هرهچرب مینأوتیمن شیوخ یبصع
 ز یو اد و

 ردهک تسامزآكيره نورد یودب

 یاربیلاجمام دیقمو ندمتم رصع
 . درادن دوجو زارپا و نالوچ

۳ 
 یچاشامت لد هدقع اعقاو شدوخ

 یاهملیف .دنکیم یلاخار مورحم

 باذجوهدنبب فو نیگند ققحت وا
 هنهپ دد نگ ره هک تسام یاهابور

 ابیزلکش نیاپ دناوتیمن ام نهذ
 زمیج» «دریگب دوخب مسجتتروص
 ار هیلوا ینامسج یورین « دن اب

 تردق و (میمورحم نآ زاام هک )

 ناسناهک) ار زورماناسنا ینهذ

 رکیپدد (دوب هرهبیبنآ زا هیلوا
 نز دنسپ یاهرایعم اب هک یبلاقو

 عمج دهدیم قفو زورما درمو

 نشخ (اهدرم تیاضدیارب ).دراد
 و سرتن و اهنز حناف « دنمورین

 ۲۰ اس شا
 لب اق یدوجوم و دنمورین ۰ نشخ
 تنوشخ هبذاج یاراد و ءاکتا

 . دوشیم بوسحم هن اد رم یه

 ۴+ » ریظن « یرناک نوش د
 نیرت هدنزارب دیاش «رلومسیو
 یارب ناوتب هک دشاب یدوجوم

 نایمدآ نیبددیل ایخنامرهق نیا

 و ملیف ءازجا یاس .درک ضرف
 عطاقو عبرس نایب هوحن صوصخب
 روصت قفل تیثت هبارجام هداسو

 الوصا ودنک یم كمك هدننیب نهذرد

 ار وا لامعا ام هک دهدیمن یلاجم

۰۰ ۲۰ 
 اهن[ نکمم ریغ و نیمآ قارغا

 . می وش

 یارببسانم رایسب هنیمزود
 صوصحب و امنیستان کما زاهدافتسا

 :«تک رح» ینغب امنیسیساسا یصنع

 یسیلپ ملیف و نرتسوملیف یاههنیمز
 کا دم ملیفود نیا : تسا هد ود

 شامزآ یارد تسرا یبوخ راتتشب

 ۱۳۰ فا, هراس ترذق
 ٩۱ یئامنیس نایب تردق شجنس

 ناسا نرتسو لثم یسیلپ ملیف

 5 تا گر حت 2 تو یاراد

 روسحم نآ یاد سصنع ناجیح

 دن اب نمیج» هژوسكي .ددرگیم
 رک زاد گارد نادیمنیرت بسانم

 اکو رد ار دوخ اس هیت تشا

 دهدب ناشن امنیس تاناکما نتفرک

 لیخرثا نیا هدن زاسكن اي سن نت

 من اجیه نیماضم هتسناوت بوخ
 اف هب اد كنيملف ناي هتشون

 ۳ رت سانه اقا هلیف :دنادیگ رب

 داملک یروصت و ینیع لداعم

 دن ابنمیج» راثآ هدنسیون دوشرپ
 سن اوت هعو ۰« تا یاوس و تشا

 بامهتلا حور ءریوصت لالخرد
 مد آ طباور كمکم نینار هرهلدو

 ورنیاو دمدب اهنآ صاخ پیتو
 ۲ ملیفهب هک تسا ناجیهو

 خد یم ارباذجو ذفان تیصخش

 1 یاههنحصو ملیفهداب ددوکتفگ

 دجمهکنی | ینعی (تسههک نانچ)
 و مینادرگرب ظفل هبار ییوصت
 ار یصاخ ینیع فطل راکنیا

 ًاسحاو كرد لب اقاشامت رد طقف

 ون عن نآ وا تنا

 رس دیدجو بل اج یاهنومضم
 ارشرد هک ینادمچ نآ زا ؛تسا

 بس ات دنهدیم «دن اب »:تسدب جام

 هشیم جراخ تعاس نورد زاهک

 هریب شفک كونزا هک یدراک

 زین ایردریز نیبرود «دهجیم
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 سس

 یجراخ هناختدافس كرت نامتخاع
 یراکتب اهمه هک رگید ددعتمتاکن و

 مرگ هب .تسا ینیبشیپ لب اقریغو
 كمک یچاشامتهجوت نتشاد هاگن

 نامرهق هتفرمهیور یلو .دنک یم

 و تسا هنابزمیجهن ارجام یلصا

 ارجامنامرهق ءوا 9 نارابهن

 هک ار حور نیاو تساهثداح حور

 و مسجم نیچ شدوخ تیلک رد
 هدافتسا اب واست تست یسوسحم

 هایش املیف هدن زاس ءازجا هیلک زا

 تسا هتسناوت اهدادیور و اهمدا

 و دروایپ دوجوب شیوخ رشارد
 حب رس متر ؛وا هناداتسا تخادرپ

 نویسک ] هدیجنسو قیقدزین کمو
 نیا را رقتساو داجب | هب ملیف یاه

 . تسا هدرک یرثوم تكمک حور
 عون ره زا دباش ملیف یلک روطب
 دیاش ِ دشاب یراع یقمعو هفسلق

 :هب هک ار یاهقالخ تردق اف

 «زورک ارو»لثم یاهثداحملیفكي

 ودشخد یه ار ینادواج 4 نآ

 دوخ عو یاهملیف حطس زا ارنآ
 دشاب هتشادن دادیم رارق رتالاب
 هح زد احشاات :«دناد نمیجت یلو

 هدوب یقفوم رثا شیوخ یاعدا
 راوازس نین دح نیمه ردو تسا

 یئاود زیورپ .تسانتعا وهجوت

۶ 

 تسا ین اد رگ راک «ناملک ه ور»
 ینف تاناکما و كينکت رب طلسم رایس .

 هداعل |قوف یلیتسا یاراو  اهمنیس

 اریو راثآ زا كيره هک بل اجو ناود
 هدنبی رف یرهاظاب و یئاشامت یمرفرد
 نیا ریخا یاهملیف . هرادیم هضرع
 « نازوس باتفآ ريز : نادرگ راک
 « اهتعاسو اهزور ء یگدنز یاهیداش
 لکش هک دناهدوب یراثآ « قشع سفق
 « نآ هناداتسا رایس لیتسا و یرهاظ
 ار اهرتک | راک و نومضم ندوب یحطس
 .تساهتشاد ناهنب رظن زا یدایز دحات

 روهشم رثا اب زاغآ رد «ناملک هن ور»
 و لیتسا رظن زا هک «نهآهاد دربث»
 « دوب یبلاج هداعلاقوف راک ژاتن وم
 همادااب یوزین نآ زادعب .دش هتخانش

 لیبق زا یرگید راثآ لیتسا نیمه
 لکش رتشیب هک تشاد هضرع «زورز»

 ات نوب هدش هجوت نآ مرف و یرهاظ
 تخادرسپ و شرورپ و اهرتک | راکب
 یلک روط ..ناتسادكيت امارد یاههبنج

 ٩۱ هحفص امنیس هراتس

 « ناملک هن ور ر یاهملیف یاهمدآ

 تایصوصخ و تافص دقاف یتادوجوم

 -زاک . دنتسه ینامرهقو یرش, قوف

 فعض طاقت مامت یا راد یویاهرتکا

 هدوب یل ومعم ناسنا تي تافارحناو

 ژان وسرپ هک تفگ ناوتیم تب اب نیازاو
 تیعقاوب نادرگ راک نیا هقولخم یاه

 تارق و یکی د زن راظتت ( دحز | شیب

 هجوتاب یئاهژان وسرپ نینچ . دنراد
 یاهملیف رد دنتسن اوتیم رتشیب تخادرب و

 یرتشیب كايتاما رد شزرا یاراد یو
 یاهمرفداجی ارد یاهلیسو اهنت و هدوب

 لاحنیااب . دنشابن یو عیدب و بلاج
 رد «ناملک هن ور» یاهملیف زا كب ره
 هدننیب یارب شیامن قی اقدو تاظحل

 . تسا هدننکل وغشم و یئاشامت یرثا

 سفق » هدننک زیامتم و هتسجرب تفص

 یملیف . تساهتکن نیمهرد زین «قشع

 هدن ریگ هیحاتتفا سناکس كياب هک تسا

 و زاغآ هنارکتبمو عیدب ژا رتیت كيو
 یرصب یابی ز لیتسانامهاب ناتساو دعب

 هک «قشعصضتق» دباییم همادا یکش هه
 .ا رب وب ر یابی زرایس رظ انمندا هناشن اب
 یرادربملیف یگنر یتسیابیم ًاموزل
 زینالبق هک «کد یرناه» طسوت دشیم

 و « نازوس باتفآ ریز » یاهملیفرد

 «ناملک ه ور» اب «یگدن ز یاهب داش»

 .تساهدش یرا دربملیف .تشاد یراکمه

 ؛ زین یرادربملیف ریدم نیا راک كبس
 زا هدافتساو نشود هیاس یاهروت اب

 یاهنالپ رد (هدننک وحم) «روزوفی د»
 تاک رسح و لیتسا تمدخرد «تشرد

 اریاهدمع: مهس « ناد رک راک نیب رود

 یداتسا «اکد یرن اه» «دراد هدهع رب
 « یگن ر یرادرملیف رد اردوخرحبت و

 «نازوس باتفآ ریز» یرادربملیف اب
 زین «قشع ساق»رد دوب هداد ناشذ

 ؛ یگن د یرادربملیف اب تساوتیم یو

 رد طیحم طبا رشرظن زا هک ی تاناکما اب
 ابی زتب اهن یب یرب واصت .تشاد رایتخا
 . دروآ هوجوب یئاشامتو

 یزاب «نول د نل [» ملیف نیارد

 همادا اردوخ یگشیمه ناورو مر

 و «ادناف نیج » یاهیزاب « دهدیم "
 یفاک هجوت مدع هن اش «تیاربل [ ول ول »

 لیامت و اهروتک ۲ تیادهب ناد رگ راک

 و لیکش یاهمرف داجیاب یو دیدش
 . تسا ها رکتبمو یداعریغ یاهرداک

 «نولد نلآ» طقف یطیارش نینچرد
 كيت اب یتنآ یگشیمه رتکا راکاب هک تسا
 هجوت یدح است دوخ نامرهق دضو
 . دی امنیم بلج از نا رگ اشامت

 دوپ یر ما رهب

 ؟ تش درگ هچ نیج یبیب رب

 ملتف یا چی ردل ۲ هکیماکنه

 وا ضرغ دنتفگنیم « تخاسیم ار

 هرطاخدبدجتو یروآ دای عون كي
 یمیدق و تگ رزب هشيپ رنهود زا
 یزاب زا یرادربهرهب و دوویل اه
 دتعفگتم. تسا ودنی اهن اداتسایاه

 یلیخ لثم دهاوخیم مه جیردلآ

 ملیف هنیمز رد مدق رگید یاه

 .دنک یئامزآ عبطو دراذگب یناور

 .تسین امراک اههدیقع نیا ییایززا

 كي «نیج یبیب» تسا ملسهچنآ
 زاهک تسا یئادص.تسانشآ یادض

 ...د وشیم دنلب « ریسا»كبموقلح

 .سردوزتسا یلفطنیجیبیب

 هک دنمرنه و شوه اب ,طاشن اب

 و را یر و ناوا نطاخت

 شرهاوخ.تسا ماع وصاخ روهشم

 و دادوتیرتخد ؛سکعرب شنالب
 هدقع .تسا یاهدقع و هدروخررس

 وا هک تسا نیج یبیب وا کگرزب
 *تسا هتشاذگ تبحم قاحیم رد ار

 هن وراو تعیبط شدرگ یناوج رد

 هک تسا نیجیب نیا و دوشیم
 شنالب هدنزرا ینه عاعشلاتحت

 هنیمزرد دناوتیمن و دوشیم عقاو
 .داد ناشن !اردوخ دادعتسا امنیس

 قافتا زیگنا مغ هثداح كي

 بشكي زا دعب ار شنالب .دتفایم
 دنب اییمشاهن اخغاب یولج ین امهیم

 ۱ ها و
 تسا هدش دیدپ ان مه نیجیبیب

 چردل هک تسا یاهمدقم نیا

 رظن رد دوخ ملیفیلصا نتم یارب
 ادا ارجام دعبب اجنسا زا .هتفرگ

 شنالب .دراد نایرج یضاح نامز

 هناوید همین نیج یبیب و جولفم
 ریسا شنالب .دن ریسا هناخ کای رد

 ریسا نیج و تسا شیوخ یهاوخ
 نیا ۰ ۰ . شیوخ یک دوک هناسفا
 دوخیلفط نادود رد زونهنزریپ

 دوخ هرهچ زونه .دنکیم یگدن ز

 ۰ ورم لک ۵
 هتخاسوا تروص و لکیهیور زا
 تیقفومهنیک زونهو دیار ًایمدندوب

 : دراد لدب امئیس رد ار شنالب

 ثآ نه لثم ؛ چيردل [ ملیف

 ها یناور تداهن 6 وا رگید

 هظحل و دوریم شیپ یتسدنکت

 رفسمت ] ؛نامز. تشذگ اب هظحلب
 کیس ار هناخریسا »

 . دنکیم تك انتشحو

 ندیدزا نین رگاشامت هک اجن آ ات

 شرهاوخیارب نیجهک یثا ذغفرظ
 هرهلد و بعر ساسحا دروآیم
 اوگ نانچن آ چی ردل آ راک .دنکیم

 اهم یثح هک تحنا نشورو

 دادرارقكياب هک دنید یمن یجایتحا

 دن زبسدح ؛نیج ناد ززایثامنیس

 اب . تسیچ اذغ شوپسریز هک
 سناکسو نالپ هب نالپ .ملیفتشذگ
 زا یدازآ هب نیجیبیب :سناکس هب

 7 2 یدیمکیقرت کداتا
 رضاح هک یقمحا ارهاظو قاچ

 یاهن اشن , دنک راک نیج اب دوشیم

 تنل وفطص نیج تشک زاد زا تسا

 . همدختسم نتشک یتحو دوخیث ایّژر
 سوبحم زار هب هک مه یتسوپهایس
 دناوتیمن تساهدرد یپ شنالاب ندش

 ۳ هحمص رد هیقد



 رت ائتهنیمز رد هک تسا یهامدنچ
 تسا هتف رگ تروص یتبثم یاهتیل اعف

 دنچاتو هدش رت ائت هب لی ددتهراب اک کاپ

 نا راکهانگ » مانبیاهزاتسیپ رگیدزور
 ات رل مئاخ ینادرگ راک هب « هانگیب
 ؛ دی ایم هنحص یور رتائت نیمه رد
 یناوارف یعس هوجو اب امنیس هراتس

 یاه تیل اعف زا هتشاد هک

 یلخاد یامنیسو رتأت یرنه رهاظب

 توافتیب نآب تبسن زگر هءدشاب دود
 دد یبل اطم موزل وراوم ردو هدوبت
 نا ونعب هدشیمم اجن |هک ی اهراک هیشاح
 .تساهدن اسد پاچب فرطیب رظاب کای

 اب هکتفگ

 ات رل مناخ
 شیامن خیرات یکیدزن تبسانمب

 اب اهدعب و هتف ر تروص سیپ نیا

 رتات یاهنادرگ راک و نا رگی زاب رياس
 میهاوخ تبحص مه یلخاد یامنیسو
 ثحابمنیا رد هچن آتسا یهیدد درک

 یصخش دیاقعو تا رظن هوشیم حرطم
 راهظاو تلاخد نودب و تسا هدعنبآ

 دهاوخ رشتنم هلجمنی اناگد نسب و رظن

 موزل عقاوم دد هلجم تای رظن . دش
 .دوشیم حرطم داقتن | تروصب

 ات تسا

 روهشم رگیزاب « اترل مناخ
 هرامش نیا یوکتفگک یارب ار رتات

 نب رمت نم اروا .میاهد رک باخت |

 دهاوخ هنحص یور یدوزب هک یسیپ
 وا راب نیل وا «مينکيم تاقالم «ددوآ

 یئاهسیپ دوو رتات هنحص یود ار

 و « ریمردنی و مناخ نزبهاب » ریظن
 تشذگ زا دعب و میاهدید « زاکغ ارچ»

 و هداس ین زاب اردوخ ,لاس هدزناب

 ادشاهرهچ نامز تشذگ هک هبا ربپیب

 و رت قیمع ار شتیصحش و هتسکش

 .منیب یمورب ور .دهدیم ناش رت هتخپ

 هراب زد یت اعالطا هک میها وخیم وا زا

 رد دروآدهاوخ هنحص یود هک ی سیپ
 نینچ خساپ رد .دراذگب ام رایتخا

 :دی وکیم
 ناراکهانک » هک سیپ نیا -

 مارد داثآ زا راد مان « هانگی ب

 هک تسا «یکسفورتسآ» دوهشم سیون

 .« مهدزون نرق رخاوا رد اد نآ

 .تسا هددوآ رد ریرحت هتشرب
 یرثا ناريا رد نیا زا لبق -

 ؟هدماین هنحص یور هدنب و نی" زا

 و همج رت وا راث آ زا یکی ایوگ-

 زایسپ منکیمن رکف یل و هدش پاچ
 . دشاب هدمآ هنحص یوروا

 ًاصخشا دسیپ نیا ینادرگ راک
 ؟ دیتسه راد هدهع

 ناداکمهزانتدنچ نمخروو هلب-

 دن راد تک رش نآ رد زین نم یمیدق

 : زا دنت رابع سیپ نیا نارگی زاب

 - یرداهب - یمی رک- دا زرهم -یرفعج
 .یدبع -دازآ رهچ

 مادقا رتات رد مهنیا زا لبق -

 ؟دیدوب_هدرک ین ادرگراکب
 نزیداب : ریظن یئاهسیپ «هلب-

 . زم رقلنش - زاگغ ا رچ-ریمردنی ومن اخ
 حیضو ام یارب تسا نکمم -

 رتآت ینادرگراکب هنوچ هک دیهد
 ؟دب دروآ یور

 و هدرک لمأت یمک خساپ رد
 یوجتسج رو دوخ نهذ رد آرهاظ
 روطنب (ماجن | رس.تسا هتشذگ تا رطاخ

 :دهدیم با وج

 ناونعب شیپ تقویلیخ زا نم-
 رت ائت رد ار مدوخ راک سس رتک ۲ اب

 -هنماد و عیسو تیل اعف «مدرکع ورش

 یراکمهو متشادهنیمزنیا ردهک یراد

 نی ریپسکش «نای زاپ اپ» ریظف یدا رفا اب
 نمردار ساسحا نیا ماجنا رسفورعم

 ین اد رک راک یا رب | ردوخهک هروآ دوجوب

 یدعس رتًاترد . منیبب هدامآ «رتات رد
 زا - هدنارگین ژوا :یاهسیپ زا ریغ
 صخشار اهیب ریاس «دش جراخ عبط

 . رس یلک روطب و هدرک ینادرگ راک

 دوب نماب رتآت نیا یاهسپ یتسرپ
 :(۵ زیکن |هچنا رب اب تعجا رمرد-



 هماداب ميمصت هراب ود هک دش تعاب

 ؟دیتف رگ رت ات دد تیل اعف

 اب و دن زیم یقرب شیاهمشچ
 :دی وکیم قایتشا
 یمدرمءام مد رممنکیم رکف نم-

 ووجو الوصا و دنتسه تسود رت ات

 هک كني(. .تشا مزال ناریا دد .رتات
 یودا دیسیپ .مراد دصق اهتدم زا دعب

 ناراظتن ارد هن اقانشم .مرواب هنحص

 یل ابقتساهچمدرم منیبب ات دوب مهاوخ
 رتاترد . ودوآ دنهاوخ لمعب نآ زا

 هدشماجت (هک تس اهر اک یلیخز ونهامروشک

 .دوشب یهجوت اهن اب تبس هک دراواجو
 حرطمیرتعماجلاوّئس اجنیا رد

 فرح هتف رهنف ر هک ات رل زا و هد رک

 :میس رب ی «دب ایم

 رو رتات دیش اب هد رک هجوت رگا-

 اب و امنیساب هساقم ماقم رد نا ریا

 نآب ینادنچ هجوت تسا اهلاس هکنآ

 ی اهراک ورت هتف رشیپ هراومه «دوشیمن
 .تسا هدوب رتهدن زرا «هداد هئارا هک

 رتشیب هجوت رب لیل د رما نیا امش رظنب

 هکنیا اب و هدوب رت اش تبس مورم

 رتات رد یتیحالص اب و علطم دا رفا
 نا رگ اشامت هقالع و هجوت رهنشا د تبل اعف

 بلج هدنزرا و بوخ یاهسیپ هب ار
 ٩ دن (هدرک

 درومه را ومه رتات هک تفگ دی اب

 نیا و هدوب رکفنشور هقیط هجوت
 هدن زرا یاهسیپ تشادگرزب رد هدع

 دی اد امش لاوئس خساپ رد.دن |هدیشوک

 مه ینعی « هتسد ود ره هک میوگب
 رتات نادنمرنه مه و نارگاشامت
 و هتشاد یاهدمع مهس دروم نیا دد

 روشک ی امنیسب تبسن نآ تفرشیپ ثعاب
 .دن (هدش ام

 دی راد عالطا هتکن نیا زا

 ار مد رم سکع رب ام ناز اسملیف هک

 یدنسپناس و یگقیلسدب یفقوذ _دب هب
 اهنیا بیت رت نیاب ؟ دناهداد تداع

 دوخ راثآ اب تس اوت دنهاوخن

 هدروآ رب ار رکشنش و رهقبط یاههتسا وخ

 یملیف هکنیاب هجوت اب لاحنیا اب دننک
 یور رتشیب زور دنچ «فوسک » ریظن
 دعاسمات لمعلاسکعاب و هدن امن هدرپ

 سیپیتقو «دوشیم ورب ور نا رگ اشامت
 مومع.دی ایم هنحص یورد یهجوت لب اق

 هماع و رکفنشورزا معا « نا رگ اشامت

 دیدش لابقتسا دروم اد نآ مدرم

 هچ وروم نیا دو . دنهدیم رارق

 ؟ دی وکیم

 یرتشین هدوت اب امنیسهک دید دیو
 عبطل اب و دراد راک و رس مدرم زا

 مدرهزایرتشی هدع تاعقوت ندروآ رب

 نوگا وآیاههقیلسو عب ابطیا راد هک
 رت اترد . تسیث یناسآ راک .دنتسه

 هدوب رتدودحم یلیخنا رگ اشامت یادعت

 لصاحرت هوز نا آ تیاضر هجبتنل اب و
 زامه ابورا رد یقرط زا .ددرکبم

 6 ران فرص .یرثه نزدم یاهملبق

 یهجوت لب اق لابقتسا «یدودعم هدعزا

 هن | رکفنش و ریاههلیف اما «دیآ یمث لمعب

 مهفلب اق مدرم مومع یارب هک یرنهو

 ۱۲هحفص امنیس هراتس

 تایپ _ناریا رد و ایورآ رو دنش اب

 لیبق زا . دنوشيم لابقتسا هزادنا

 اهكل كل هکیتقو : نوچ یث اهملیف
 .هریغو ناسنا تاب تش و رسودن رذگیم

 ًامتحا ر(۱ رت اپ وّیلک ملیف امش-

 رهاظ رثا كي ملیف نیا . دیاهدب د

 نیا هبیلو هوب قرب وقدزرپ و یخی زات
 ین اد رگ راک واهی زابیور رتشیب هک تلع

 اب ایث د رسارس رد .هدوب هدش دیک ات

 هکیل احرد .دی درک و رب ور لابقتسا مدع
 هجوت دروم لقاال تسب اب یم یملیفنینچ
 نیادد .د ریگ را رق مد رمزا هقبط تب

 ؟دی وکیم هچ هراب
 جرخاب اهنت هک دنکیم تباث نیا-

 فورعمناگشیپ رنه نتف رگ راکب و دایز
 .تخاس بوخملیف كي ناوتیمن

 .ملیف نیا یاهیزاب امش رظنب-
 ؟دن دوبن یلماک یاهی زاب

 ات رازس لوژ یزاب طفف .ریخ-
 ًاضوصخمنی رياس .دوب هجوت لب اقیدح
 و یحطسیلیخ ناشراک رولیت تبازیلا
 . وب یعنصت

 :دس ریمنام رنب یدیدج لاوبس
 چیه امنیس رد امش یتسار

 ٩دب رادن یاهعل اطم

 .آدنا . ریخ-
 ؟دیتشادن ناب تسسن مه یا هقالع-
 . یخ

 یارادلاحرهب امنیس ورت اتیل و-
 .دنتسه یک رتشم هوجو

 «امنیس كلرززب یاهروتک ۲ هلب-

 .دن (هدوب رت اتک رزب یاه روتک ] هرا ومه

 ماهدادن ماجت | یراک امنیس رد ًاصخشنم
 زا روتک ۲ امنیس رد نم رظنب یلو
 ردنوچ هرادن یساسحا چیه شدوخ

 ناد رگ راک رایتخا رد زیچ همه اجن ۲

 اب روتکآ سکع رب رتات رد . تسا

 یگدنز دنکیم عافیا هک یژان وس رپ

 .دوشیم دنمقالع نآب تبسن و هدرک
 ییجوت مه اهنیسین اد رک راکبس

 ؟دب | هتشادن

 تب
 مومع روطب امنیس نامروظنم-

 .روشک نیایامنیس اهنت هن تسا

 امنیس راکب یلک روطب . ریخ -
 . ما هتشادن یهجوت

 یگ دن امبقعیا رب یتلعدیت | وتیم-

 ٩ دینک رکذ ناریا یامنیس

 یصختمرظن ایوگ .دنکیم رکفیمک
 :دی وکیم ماجن ارس .درادن

 یگدن امبقع لیالد زایکیدیاش-
 رد رتاتب تبس صوصخت |یلع ءامنیس
 همج رتآ رثکا رتاتقاهسیپ هکدشاب نیا

 یل و هدوب كرزب ناگدنسون راثآ زا
 ین اری (یاهتسب رانسا راههژوس امنیس رد

 هک تسنب | رد هدمع صقن .دننکیم هیهت
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 . مد زادن بوخ تس رانس

 :میس رب یم هل افال

 یامنیس صقب طقو دینکیم صد ۱

 ؟دشاب نیا رد یسراق

 :دب وکیملمات یاهظحل زا دعب

 هلیسو هن وگ همه هکن اد .ریخم

 دوجو تیحالصب ذ دارفا ؛دراد دوجو

 .دن رادن

 اددا رفا نبا رت ابرو امشرظنب

 ؟مب راد

 و مک مه رتاتدداد صقن نیمه

 سیاق زا یکی هکی روطب میاد شیب
 سیپ نتشادن مهام رتات یلعف کرزب

 نیادد یئاهراک لاحب ات .تسا سیون

 یلیخزونه هتبلا هک هدشن ماجنا دروم
 .تسا یئادتبا و صقان

 یاهبورت یاهراک هراب رد -

 یرظن هچ ابیز یاهرنه هب هتنباو
 ؟دب راد

 «ماءدیدن یراک اه ورت نیا زا-

 مانن یسیب درمناوج یاق۲آ زا طقف

 . دوب یبوخ راک هک مدید «كن ول [»

 . مدید نود زی ولت رد مه سید دنچ
 ًاملسهک تسا یشالت اهنیا راک لاحرهب

 دب اب زونهیل و وب دهاوخن هجیتن ی
 لیان یثاهن فدهب ات دننک راک یلیخ

 رو تفگ ناوتیم هتف رمهب ود .دن درگ
 یاهسب ینادرک داک ریخا یاهلاس

 هتف را رقهق ور یسوسحم لکش یجراخ

 ولجیلم یاهسب ین اد رگ راک ض وعرو و

 رتشید ناریا رت :شزرا .تسا هدمآ

 یاهسیپ هک هوب دهاوخ نیا رد

 و دیایب هنحص یود رتشیب یناریا
 هن وگچیه یس و سیپ ناریارد نوچ

 زا دیاب راک نیا «ددادن یبدا هقباس

 نا وا رفتقومهنیاو دوش ماجنا ادتبا
 . دها وخیم

 ؟دی (هدیدا راهی وکسا یاهراک-

 :مانب یث وکسا مناخزا سیپ ودم

 نهرظنن .ماهدید انیل ودن (ریم و این ات

 تسا یلباق سیرتکآ " یثوکسا نیهم
 دحرد ناشراک شناراکمه ریاس یل و

 یزاب رد یفعض هطقن رمانیاو تسین وا

 .دروآیم دیدپ وا
 یرفعجیاقآ نات راکمه عجار-

 ؟دیت وکیمهج وا یاهتیل اعف و

 « لا رطخ چیپ» طقف یرفعجزا-

 هک تسا یطلسم روتک [ وا .ماهدید ار

 دوخ راک وبه یارب ناکما دحات

 هتسا هدیشوک

 مادکب رتآت یاهن ادرگراک زا-
 ؟ دیراد هجوت رتشیب

 زا هراد دصق رهاظب و ددنخیم

 هرخالاب . هورب هرفط نداد خساپ
 :دهدیم باوج روطنیا

 اهنیا یاهراک هکنیا شتسا رم
 . ماهدیدن ء درمن اوج راک زا ریغاد

 مانب سیپكي مه یرباص یرپ من اخزا
 «هدنسب و یوجتسج رد تیصخش شش»
 .ماهدید

 و هدیشک امنیس اد تبحص زاب

 :مینکیم لاوئس
 چیه « نطوب تعجارم زا دعبم

 ؟دب اهدب د یسداف ملیف

 یگدن ز نون اق و اهن اسنا .هلب-

 ۲۷ هحفصرد هیقد



 

 لیدج ه ,مچ

 سی ول یرح
 نامه امش یا رب « دینک یزاب هشیمهوایاههتشونیل و

 . دن اهدوب اهب اتک نی رتشدرفرپ
 صاخشا زا یلیخیل ودی اش تب

 دود تشکش لماک راثآ دز نیس

 رهاظت هک دن راد دوخیاههن اخد اتک

 هکن ] یب دنشاب هدرک یتسود بداب

 زاباروا یاهب اتک یال رابکب یتح
 هجوتدروم هشیمه رها تا .دنب امن

 هلو نابتاکر هورب یه
 كيسالک راثآ هعلاطم لها اردوخ

 مدرم زا یلیخ . دنبامن یفرعم

 ناتسادو یسیلپیاهب اتک هک دنتسه

 هکنآیب دنناوخیم ارروصم یاه

 ارراثآ لیبقنیا ندادرارقتث رج

 .دنشاد هتشاد دوخیاههن اخب اتک رد

 نیا هک منکیم فارتعا نم یلو
 یاقآ هلب . مناوخیم اراهباتک

 . متسین رهاظت لها نم ,روسفورپ
 رد ارچ دینکیم رکف امش ب

 ملیف ار«ناهاشداپ بش» هیسور
 هجوت درومرثا نیا رگا ؟دن درک

 تسد اهن ۲« دوبن مدرم تب رثکا
 . دزد زیمن راکنیاب

 یه نیریاسلثم مهاهن آ -
 هک دننک تباث ار یزیچ دنهاوخ

 !دنشابیم نجاع نآكردزا
 هفرح تالاغتشا نایمزا -

 بواک « ات : دوخ یروتکآ

 حیج رت ار مادک امنیس و هنایش

 ؟ دیهدیم

 دوجو یرگاشامت یتقو -
 نم یارب هنحص عون .دشاب هتشاد

 . درادن یت وافت

 نارگ اشامت هشیم» یلو _
 . دنتسیت حطس تاب رد

 رقن هس یتقو یلو 2 هلب کت

 نم یارب « دننک اشامت ارم یزاب

 . تسیفاکت

 بولک كي رد رگا الثم ب

 ار « هناوید روسفو رپ » هنابش

 نآاب امنیسرد هکدراد ار عضو

 ٩ دیوشیم ورب ور

 هک یلیاسو بسحرب .ریخ -
 . دنکیم قرفراک عون .دبیپیمراکب

 یخوشزایضعب هک تسا لیلد نیمهب
 یاربمربیمراکب امنیسرد هک یئاه
 اریذ « دنراد یناوارف شزرا نم

 هن ابشبولک كيرد نآ ماجنا ناکما
 اب ناسنا امنیسرد . درادن دوجو

 و .تسوربور یرتشید تیعمج

 رد یرتشب لمع ,تعسو عبطل اب

 . دراد رابتخا

 یورسیپ كيرد لاحب ات _
 ٩ دیاهدش رهاظرت ات هنحص

 هراومهنیا .نکره ءنیخ

 3 تساهدوب نم یاهوزرا زا ی

 یاهراک هنیمزردهک تسا یراک اهنت

 مراد لیم و هدادن ماجنا یشیامن

 سیممیارب نآ ماجن | هدشیتمیق رهب

 موریمیودورب هب یتقوبلغا .دوش
 اشامتب و متسیایم اهرت ات یولج

 یطیلب مناوتب هکنآ یب مزادرپیم
 : موشلخادو هدد رخ

 رد ریپسکش روطچ سپ -
 ؟ هرادن یتیمها امشرظن

 امشیقلت زرطزا نم یلو -
 دی ایمن مشوخ عوضوم نیاب تبسن
 ۱ روسف ورپ یاقآ

 یدب روظنم فرحنیا زر

 .متشادن

 بلطم نیا دیهدب هزاجا
 نمیتقو .منک شور امش یاریار

 مشوخ ریپسکش راثآ زا میوگیم
 خال هدم فقق نآ لقلد هدیایمن
 هاش . یسوا تاک شزیا زا نم

 ین اعلاطم وا راثآ هراب ۳ کا

 « مدود هدن اوخ ار اهن آ و شاد

 رادآ زا الا او ا
 اهنآ نوچ دی ایمن مشوخ یپسکش
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 تسا یعیبط نیاو ممهفیمن ار
 ,دنکبمن كرد ار یزیچیتق وناسنا

 هقالع متنع ساسحا ناب تّیسن

 نت

 هدنی آیا رب یثاههشقن هچ-

 ؟دب راد

 .مدادن نتشوت باتک لایخ-

 مهاوخیمن مه یرگید راک چیه

 هک یسک نیمه هکنیازج منکب
 یدمک مراد لیم .مشاب ته

 ۳ هنحص یود یتاهلاکیزوم

 دشادمومع هجوت دروم هک مروایب

 هک دنوریم رت ات هب مدرم اریز
 یاشامتو ندید یاب و دننک حب رفت

 یاهب تخادرپ زا ,هزات رثا تي

 تیل وئسم.دننک یمن یراددوخ نآ

 طقف نارکگ اشامت هقیلس و قوذ

 اعقا و رگاو تسا ناشدوخ هد عبد

 دن ربب تذل ملیف كيزا دنهاوخب
 دهاوخ مهارف ناشیارب نآ ناکما

 مب ات ها نارگاشامت . دود

 هاوخ دوخو سول ها وع اشاهق

 نازاسملیف.دحزا .شیب هک دنتسه "

 الاحودن اهدیشک تمحز ناشارب

 ۵6 رثا صیحشت هد رداقرگید اهنآ

 ؛ دنهدیم رارق ناشرب ارب رد هک

 تسا لکشم نم یارب .دنشابیمن

 مراد نایب اد بلاطم نییا هک

 تقیقح نتفگ نچج یاهراچ یلو

 یرج یاضاقت هب اجنا رد

 زا یادت هک ار یبلطم سیئول

 گتهوف رد اتم ناک دسوتت
 : اکنرمآ یامنیس یاهنادرگ راک

 همجرتشیآرب ,هتشونیو هراب رد
 رکفست لاحب هظحل دنچ .مينکيم

 تحاران هکنیا لثمدعب و دن امیم
 :دیوگیم «دش اب هدش

 ۰ دیشیییه

 نآ هراب ید نالا هک تبسا ی

 نزیچ نامه تا

 سون نیا .ميدرکيم تبحص
 3دتاکن زایلیخ هدهاشمب قفوم

 و نعهدآ زا رودو

 وصحخم طقف گنهرف نیا
 لیف» الثم ؛تسا اهنادرگ راک

 > یبوخ رایسب یاهسیپ «ناد
 !ادرگ راک یبهوالع وا .تساهتشون

 .تسا یهجوت لب اق هدنس ون

 وم ملیف تسا نکمم ت

 ؟دب ریب مانار ناتدوخ هقاع

 "اوید روسفورپ »۰ هلی

 اب رپ گن ر» شاد واک یو

 جار ملیفود نيا) .تسا رتهب
 ۲ ترا

 ۴ند نمرات ملیف نیاارد (تسا

 >زورره نوچ دادرارقیرتال اب

 رب هسن | رفرد.م ریگیمدابیاهزات

 متشید شزرا نی درد تانورح

 م سخا ملیف ردو دنتسه لاق

 وارفتیمها نیب رودتاک رحزین

 در »و یا اد رگ راک رک

 رظن دروم یفده هچ «هدب رب

 ؟دوب

 وب نیچ ره زا لبق
 ؛ یارب هک یژانوسرپ ندروآ
 ه نیا . دشاب مهف لباق مدرم

 ۴ نمرابآ یلک فتح هراومه

 استكبیط هک روظنمنی اب .تسا

 ةشيب هنو هقیقد جنپ و لهچو
 دا هنوگ چیه هک یرگاشامت

 شن یلدنص یود .درادن يلبق
 بیمه هک یثاهارجامدنک روصت و

 عوقو ناکما زین عقاو ملاعرد
 ۴ تن اعیاد دوجو

 ۴ ایف زا دشاب . هعشاد لیخیت

 عرب ودرب دهاوخ تذل اهاسم

 ۳ ری تردقهفاف هک یانگ
 وخرجزیملیفنینچ هدهاشمزا
 پ ..دیب



۳ 

 ملیف ردجب ارنایب فص و نیا اب
 رخ آ هنحص نامهردزجب «فوسک »

 .تسا یعسل اک رتابب

 کرد اف رم کا
 یدام ءانجا مامتتقد اب نا ی

 رانک هد رک ادج جراخ یایندزاار

 درومموهفم اهن آ ابات دراذگیم مه
 تس نایب ۰ دن اسرد ار دوخرظن

 ناتفر یزطی رد تفاکشوم یلقات
 هتک تماس تاب .تساها

 اهن س  فک
 هب نجت اد دارفا یساسحاو یرکف

 تسیل ائر كي نایب نیا . دنکیم
 ین وین وتن آ مزیل ات ر.تسایعقا و لیصا
 تحص هب یو ؛تسین مزیلاروت ات
 درادن ی انتعا دهدیم ناشن هچن آ

 دقیقدتفاباب تسایمنیل اثر نیا
 هدزرانک اهحطس نآ رد هک فیرظ
 هنک و تیهام و ساسا هب و هدش

 ء دوشم هتخاد رپ دارفاو ثداوح

 ی ودد یم نیل اید یا

 اسد كياب دنچره -اچنیارد

 فطاوع و راکفا هنک هب - یتیعو

 سس زردهچن آ اما دوشیمهجوت اهمدآ

 زادرذگیم لامعاو تاک رح حطس

 دوشیمن ریسفت وهیجوت زاسملیف رظن

 تاک رحنی ام وهفم ات دراذگیم وا

 و دراد نابرج رهاظرد هچن زا
 طابنتسا تساهن ] قیقدهدنهدناشن وا
 «ینوین وتن ] »هک تساجشی ارد وددرگ

 . نرده تسل ارز کس اساسا و

 یعونصم هویش هب اهمدآ تاک رخ
 هک هدشنهداد بیترت یروط جیار

 . دشاد اهنآ
 ءتسین كيلبمسویدادرارقتاک رح

 یناسد لاوحا نببم

 یایندردهقرغ ین وین وتن [یاهمدآ

 طب ویا تنوع ست اوت
 دنتسه یئاهمدآ اهنیا .

 نیعرد:یگدن زنابرج نیعرد هک
 تقددرومناشهداس راتفرو اهراک

 . دن اهتفرگ رارق قیقد هجوت و
 تسا ناشدوخ لام اهنآ تاک.رح

 سیمدآ زا هک تسا یتاک رح یلو

 هچوتما ر سک چیههک یماگنهدن نیم

 .دنادیمن شدوخ ظان و

 :سون ایقافک لثم یمدآ نهذ

 یتیم ها یه
 هدد د هک یئاج نآ زا یلو تا

 تسا زومرهیا هبنجیا راددوشیمن

 دنسریمن

 دروم رد سایق نیا زاب
 شزراو موهفمو ینوینوتنآ داثآ
 فک . تساجی ان وایاهراک ردنهذ
 و عطاق تیعقاو كي یاراد ایرد

 تاک رح هکنآ لاح تسا لچسم

 دایشأت فو شوت راثآ رد و

 ینتفابتسد مک یلیخ هک تساینحذ
 تردنب یرهاظ تاکرح زا «تسا

 و یصحور یاههزیگنا ناوتیم
 .داد صیخشت ار ینهذ یاهگرحم

 نانامرهق رد یرهاظ تاک رح

 دب امنیمدد رمومیمصت یب ین وین وتن ]
 یاهزیگن اهبهار ناوتیفن اهنآ زاو

 یاهمدآ فصونیا اب «درد ی ورد

 تسررپلایخو درگب اوخین وین وتن آ
 ینوین وتن آ یاهمدآ .دنسریمن رظنپ
 راثا نان امرهق ای هبننج نیا رد

 «رادوگ »و «نوسری» .«ینیلسور»

 اهن آ تاک رح هک دننک یم توافت

 هعییطل اعاروام یایند نسب للدم

 ینوینوتنآ .تسین ناشيا نورد

 تیمسا لوان یرفچ : هتشون

 .تسا ملسموعطاق تسیل اب رت امكي

 هاتف فون وا راک رج
 _هناشن واهلبمس اب یزاب ناوتیم

 مزیلبمسهبنچنیا .درک ادیپ یثاح
 نایب كبس روجکیهب ناوتیم ار
 دیاش ءداد تیسن یتسین ویسریسک |

 كي ینوینوتنآ هک دوشملسم رگا
 شراک هک تسا تسینویسییسک |

 نورد یایندو شیوخ لاح نایب
 ۳ یالفرد با شیوع
 كمک هب ار نورد یایند نیا و

 للدم هک یث اههن اشن و اهلیمس

 ین وردمیهافم و یونعم لاوحارب
 یگا دیاش ۰ دنکه نشور دنتسه

 لابخ دوش تو اث اعطاق هتکن تا

 هدوسآ ینوینوتن | راثآ نادقتنم

 کشت ولت ست ا لیتو قکقرآ یا وه رک

 یت اهلبمس.تسین نآ صاخ ینعمب
 دنب ابیموا راثآ رد نادقتنم هک ار

 و تساهت هوش لی لوصحم اه
 هاگ | دوخانو دمعریغ زاسملیف اب

 و تا درو سا اه

 زایرصنعو وا راک هصخشم وزج

 امنیس ردیو نایب هوحن

 ینوینوتنآ راثآ مامت رد
 هک یثاههن اشن و اهلیمس هعومجم

 دنکیم اد زاسملیف یایند نایب

 زواجتم تسد ناتشگتا دادعت زا

 جزیره یقه ام
 هناشن هناخدور و «ودل» ام

 هک موعفم نیا و تس «امریا»

 . تست

 یحور رظن زا دناوتی من دل ۲

 نیا دناهرب «امریا» زا ار دوخ

 رانک هار واهک هدشهدادناشن هلیسو

 زاو دیأایم و هتفرک ار هناخدور

 یلو .دوشیمن رود چیه هناخدور
 نورد یایند لبمس املبمس نیا
 یا اممش هتک لو تمیز اف

 جرب .تسا نان امرهق نورد یایند

 تس«ود+ هاگ | دوخان سمضرد

 تسایموهفمنینچ كيی یاراد هک
 واوش شزرا نینچتد و

 . تسا راد

 نیاهک مینيبیمزاب نیاربانب
 ناوتیمن زین ار اهلبمس عون
 بوسحمزاسملیف راک زایاهصخشم

 سن اد سل یو دو دیک

 :یئ ایل اتیا دقتنم كي هتفکب

 ار

 ین وین وتن ]یاهلیف زراب هصخشم»
 بلطم دهاوخیمن هک سا تا

 -ردمدرم هورگ و هدوت اب اددوخ
 اب دهاوخیمن « دراذگب نایم

 .دنک رارقرب طابترا هماع تر یی

 ینوینوتنآ ملیف
 مدرممهفو مدرم یاربهدش هتخاس

 دوخ ینوین وتن آ ملیف .تسا یراع
 اردوخ «دناسییمن هماع یظنهب ار

 هکلد دهدیمن قفوهماع یاشامت اف

 هک دهاوخیم یچاشامت درف یه زا

 تیصوصخ زا

 یورهچن ]رد صخا روطب و اصخش
 دراو ار نتشوخ درذگیم هدرپ

 ميئوگب رته نکا عقاو رد .دزاس
 تک رشیچاش امت زا ینوین وتن | ملیف
 دهاوخیمت |رن آ یعقا وینعمهب ندرک
 كي راب هدهاشم طتْف وا زا هکلب

 ملیف .دبلطیم هنادنمشوهد هن انیب

 و تیغ بش یاداد و

 دوخ موهفم و تسازراب یریوصت
 یریوصتنایبكبس نیا هلیسوب ار
 یریوصت لمکم نا ونعب ادصکامکب و
 نا ونعب تردند ادص ودز اسیملقعنم

 فرحنایب و لاقتنا لقتسم هلبسو

 .دریگیمرارقهدافتسادرومراکفاو

 شوهومهفذآ ینوینوتنآ هجیتن رد
 یچاشامت تیساسح و
 قیقدو ساسح ,واکجنک یچاشامت

 ینوین وتذ آ ملیف.دراد یصاخ عقوت

 هیکت یچاشامت شوه و مهف یور
 وشزاس .هتکننیا یاوس .دنک

 داک ین وین وتن آ ملیف اب ۳

 ملیفرگید تدابعب .تسینیراوشد
 سگ ۰ ینوین وتن آ
 یار صاخ یراوشد ه ءنج ناوتب

 تفگ دیاب دش لئ اق درم نکا ات

 رد وا یاهراک مهم لاکشا هک
 سوصتره .تساهن آ ندوب هدرشف

 یثزج ره .تسا موهفم زا ولمم
 وا ریوصت كي رد كچوک ردقره
 ینعمكبتمدخ رد و دراد ینعم
 ین وین وتنآ .تسا هدش هتفرگ راکب

 دوخ ملیف ( ریوصت) نالپ یه رد
 ءایشا تایئزج نیرتکچوک زا
 دریگیمارموهفمو ینعم رثک | دح
 هک تسا تایئزج همهنیاب هجوتو
 عقاو ور ۳ دنکیم- را وشد ار راک

 یهجوت و تقد ینوینوتنآ ملیف
 زاب یلو دهاوخیم هدننیبزا دایز
 ریز تسیذ ینکمم ریغ راک نیا

 ریوصت رهو هنحصرره ءازجا هیلک
 تامک ,یلک" ینعه تك هد وا ملیف

 یک ی

 اص وصحم

 سن تازوشد

 ۳۶ هحفص رد هبقد



 نیا

 ۰ تسا هدش رکذ هبحاصم ٩مدقم رد

 ولچراماد ندرک هبحاصم

 همه یارب و هشیمه «ینایورتسام
 تا هدوس یلکشم را سو

 زا طقف رگ االومعم هدننک هبحاصم

 فث اضووتادهعت وی امتیسراک اهملیف

 یرظن وا زاشاهفرح عون و یلغش

 هک دشاب راودیما دناوتبم دهاوخب

 راک لکشم اما دینشدهاوخیب اوج

 در هک دوشیم عورش اجت | زا

 زاب ودیآ نایمبشیصوصخ یگدن ز
 هک دوشم رب ته یصقق لاک

 دوش یلاّوس شرتخد اهنت درومرد

 متنهان دوش صاف وا زا هکنیااب

 پاچ سکع نآ و دن ریگب یسکع
 ولچرام هک تساحشارد .دد رگ

 دهاوخارفرطرذع هن اب دّوم یلیخ

 هناخ زا اروا اعطقو تساوخ

 نوریب ؛دشاب هک یگید یاجرهای
 !درک دهاوخ

 هک دوشیم حرطم لاژس نیا
 یگدنز ردقنیا ولچرام ارچ
 ردار شرتخد اصوصخمو یصوصخ
 9تا هتشادهگن یق اب رازسا هدرپ

 یناوارفتاعیاش یتح وا لمعنیا

 . تسا هتخادنا اهنابز سرب

 نهذهتخادرپ و هتخاس هک یتاعیاش

 میقتسم هجیتن و اهسون همانزور

 تسا ینایورتسام ولچرام لمع

 تسا یکاح تاعیاش نیازا یضعب

 0 اراب راب 2 ,ولچرام رتخد هک

 0 تسا جانم لخ : تا هناوید

 شردپ و تسا تیبرتیبلو یشحو
 بسانماندروخرب هکنیازا دسرتیم

 یو ترهش هب ناراگنربخاپ وا
 هک رک یاهلوف . دن ند همطل

 ۳9۳ دا تشکر ات

 «هچب رتخد» كي رگید «ادابراب»
 ولچراموتسا هدش گر زد : تسیثت

 شرتخد نداد ناشناب دهاوخیمن

 ! دهد ناش دایز اردوخ نس

 لئاسم نیا نده نشو رو
 نبا یود زا نتفرگ رد هدریو

 رتخد « شیپ زور دنچ «زاسا

 هیحاصم .مناهدرک هجرت وورهنیس هجوم رخآ ه رامش زا ارین دناوخو بلاج یوگتفک

 «اراب راب » هلاسم دروهزد رتشیب تاحیضوت . ینایورتسام ولچ رام رتخد «اراب راب»اب تسا یهاتوک

 > رام رتخداب هسردم هآر رد

 دا جورخ عقوم رد ار ولچرام

 ۳ وار یتنودتساو یوتیعسنا

 زایتالاوئسو میدرک ییکلفاغ مر
 8 ا رص زار ادقم کلی .میدومن وا

 زوبدم رتشیببلطم نیا یگز اتو
 ؛اراب رابی» ندش سگلفاغ نیمه

  تسا
 زکب ار شتسا ر «۱ راب راب ) هل

 نب رتفو رعم «وت ردب هک نیا تلع

 وت هن اد وسح ردقن ۲ «ابورا ردب

 و دنکیم یفحم اه رظن زا ار

 تدننیمب سکچیه هراذگیمن

 ؟تسیچ

 هزاد یقلطم یدازآ نم -

 . مورب دهاوخبم ملد اجک ره هک

 سرد یاب مدازآ هکنیا ینعب

 هرتخد ناتسود لزنمب ندناوخ
 و منک شدرگ مداتسرپاب ؛ مورب
 هرومرد . مورب امنیسهب ناماماب
 رعدق ٌادیکا «اپاپ» اهاج هیقب

 اتفک حح رصد نشود روطد و هدرک
 همان زور چیهاب یرادن قح :هک

 کرادن قح «یننب فرح یسیون
 و دن زادن ایب ار تسکع یراذگب
 .ینک سولار تدوخ هصالخ

 تاروتسد نیا و رظنب

 !تسین هدننک هتسخ «نشخ و كشخ

 هرادتسود اداپ اپ نم دی ا

 شوگ ار شفرح هک دیآیم مشوخو
 فوم وا هکنیا زا صوصخب .منک
 اجلوا هجردرد دوخهف رحرد هدش

 .ملاحشوخ یلیخ دریگب
 رتتسخد » هعکسبا زا

 یساسحا هچ یتسه«ینایورتسام
 ٩ دهدیم تسدوتب

 مرگ رس یلیخ میارب اهلوا-
 . دوب شخبتذل و یثایژرو هدننک
 هنادیماان مياقفر یتقو صوصخب

 اب هک دندر کیم سامعلا نمی

 ِك مروایب ناشا و ار شسکع

 هک ار مفیلاکت یتفد هکیماکنه

 ۱۱ هحفص امنیس هراتس



 طخ اب نآ رد ار مياهطلغ اپ اپ

 دنتفرگیم درکیم حالصا شدوخ
 هاگن وا یاههتشون هد قایتشااب و

 ومشچ گید الاح اما .دندرکیم

 و ماهدش کگ رزب .هدشرپ مشوگ
 .ماهدیمهفار اهزیچ یلیخ

 ؟یاهدیممفا ری اه زیچهچ-

 قایتشاهک ماهدیمهف ارنیا

 یواکجنک یورزا طقف من اتسود

 زا تقوچیه اهنآ تاساسحاو دوب

 ءاضماوطختسداب ساعات هلحرم

 یگدنز كيیارب .دنکیمن زواجت

 رت یصوصخ ...ردپ تي نم ؛هن ًامیمص
 مناوتیم منادیمن مهدیمحیجرت ار
 ؟ من یلاحار مدوصقم

 .ینا وتیم بوخ مه یایخ_-

 تردپ «وت رظنب منی وگیالاح

 هچ ینعیتسید رم روطچ واچ رام

 ؟ تسددرم عون

 یلاعردپكب زیچره زالبق-
 نابرهم یلیخ .تسا هداعلاقوف و

 قمع هب هک تسا یردپ اما .تسا

 تروص زا رتشیب اهنیچ هشيرو
 عومجمرد .دنکیمهجوت ناشرهاظ
 اما .تسایدامو نیبعقاد یدرم

 مناوتیم.ندوب «ردپ»ظن هطقن زا

 لماک و یداع«یلومعمردپ كي میوگب
  .تسا

 رتن اب رهم ؛امشهدا وز اخ روس

 اب تردپ .تسیک وتب رت كابدزن و

 ؟ تردام

 ایاپ . مردام كش نودب -

 هطقن كيات اه تسا بوخ یلیخ

 .دسانشب | رم دن | وتیمن یتشیب ینیعم
 هم ها

 واهک یتاهزیچو فاظو «اهرارق

 ترفاسمردهشیمه دنک یم راداوار

 نیب «دشاب تاغیلبتو یئامندوخو
 زاد وا هر ها یاهتت سام

 تجسم هود هک یرفسره

 نسردهک دین ادیم .ماهدش سگ رزب
 تاهجوت و تایلوغشم .نم لاسو
 اپ اپ اما .دوشیم ضوع زورره مدآ

 كسورع زونه میارب یفسره زا
 یلیخیاهکسورع.درو ایم یتاغوس
 هدنهد ناشن هتک یلاعو هگنشق
 دنتسه یکلامم مدرم صاخ پیت

 هدیرخاجن آ زا اركسورع اپاپ هک
 تسورعرگید هک تساهتدم نماما

 رگیدوایاهکسورع . منکیمن یزاب

 دروخیم نم نویسکلک دردب طقف
 . دشاد ات ۲۰ «نالادیاشهک

 یطیا رشو عقا وم هچ رد-

 ۱۴ هحفص اهنیس ه راتس

 لاحشوخ اب نیگمغار تردپ
 ؟ یاهدبد

 .ماهدیدن نیگمغا رو الاحب ات-

 محوت شیاهمخاوا یکفتم ابلاغ اما
 كيب هک یتقو صوصخب .تسا

 تاقالم لوق ساکع ای راگن همانزور

 یلیخاهامشاب اپ اپرخآ .دشابهداد

 یلیخاروا هک یتاقوا زا !تساجل
 بشكي مناوتیم «ماهدید لاحشوخ
 شیپلاسدنچ منزب لاثم ار لئون

 یاهشیوخوموقیتح,لیم اف همه.دوب
 .دن دود هدش عمجام هن اخرد رود

 ادلئون زاوآ مهاب همه۱۲ تعاس

 هجوتم هرابکی نم و ميدناوخیم
 .دنک یم هب یک دراد اپ اپ هک مدش

 هب یلیخوا .دوب یلاخشوخ هیرگ
 دراد هقالع دوخ لیمافو هداوناخ
 ارهمه هاگیبو هاگ دهاوخیم هد

 تا هتبلا . دنک عمج دوخ رود

 . دنک ادیپ تصرف

 درادن یراک یتقو اپاپس
 ؟دنا رذگ ی م روطچ ار شت اقوا

 هعفدکی دعب و دن اوخیمنیچ-
 هتف رمه ور اما ! درییم شاوخ

 یتقو دوشیم ادیپ مک میوگب دیاپ
 لاحرهب .دشاب راکیب ًاعقاو وا هک

 یارب ار راک ااب دراد یراک تي

 . دنکیم تسرد شدوخ

 «دشاب راکیب یتقو,بوخ

 مه شاوخ و دناوخ باتک

 هچن آ زا ریغ یلمعای یراک «دربث
 دشاب شاهفرح هب طوب رم هک

 ؟دهدیم ماجنا

 ینارگ راک یاش امتوحم ,هلی-

 ولچ زام شردب قافت اب اراب راب

 رد اسم هناخ یوریور هک دوشیم

 . دن |نامتخاسلونشم«اکیتن | ایپ»

 ناعاهاب لمس نر ۵ ۲ شیپ
 یتحاس سدنهماب .دنکیم تبحص

 فرح ناشراک هرابرد اههلمع اب

 و لگاب مه اهتقو یضعب .دنزیم
 . دن زیم هلک ورس هچغاب یاههتوب
 دارا شام سه کی کناف
 یراک چیه یتقو عقاورد .دریگن

 نیگمع تقونآ « دنکیا دناوقن

 ر ترم
 شا هیحور زا هینج مادک-

 ؟دب ًایممهم وهتسج رب یلیخ وت رظنب

 یلیتت هث اها..یلینت املسم
 هدامآ یلیخ رظن نیازاوا .یمسج

 كي یتشید فا یلینت هتسا,تكنرزو

 .تسا یرکفو یحور یلبنت عون

 .( راب راب ءرخآ لاوئسکي-

 ؟یوش هشيب رنهدها وخیم تلد

 اپ اپ اب الصا دروم نیارد-
 من ادیمهکنیا یا رب .ماهد رکن یتبحص

 !هن : تسنیا شاوج

 بد

 ریز ار شیاهباتک ارابراپ
 شراتسرپ,«وارانک رد.تفرودزشلغی

 یوگتفگ نیاذا «ینوناز ابب»
 هدزتریح هداعلاقوف ماگنهب ان

 « ارابراپ » اریز دیسریم ظنب
 هک دود هدش یاهبحاصم هب ضاح

 .دوب هدرک عونمم ادیدش شردپ
 راشتنا زا هعب دیاش .دنادیمادخ

 ۲ ارارابد ,هبحاصم نیا
 شردپهیبنت ان ایحاو هنخاّوم دروم
 دعبوا تیدودحم هیاشو دوش عقاو
 دوش شب نیانا



 تسا یضا ران شا هفایق زاهک یاهشیپ رنه

 یصعب و ماهناوبد تدش هب اه تق9 یضعب
 لاسود زادعب لیتسا اراب راب

 هب «انیچ هتیچ» و مر رد تماقا
 نآزا وا درک ترفاسم كرویوین
 .تقو چیه هک تسا یتاهنز پیت

 رهشکی رد یدایز تدم دنا وتیمن

 نیا رد شدوخ .دربسب یلحماپ
 لثم هشيمه نم :دیوگیم دروم
 یگدنز اهشودب هناخو اهیلوک

 مدوخیگ دن ززا مههشیمه وماهدرک

 .ماهدوب ی

 شیپ اس * لیتسا ارابراپ
 ودش دووبل اه دراو ناتسلگنا زا

 یارب لاسود تدمد دادرارف تی

 اضما متسیب نرق سکوف یناپمک
 هرطاخنامز نآ زا ارابراب .درک

 نمیارب» :دیوگیمودرادن یشوخ
 و اور زاولمم ینارود «نامزن آ

 سک وف ینایمک .دوب هدوهیب دیمآ
 نمیارمقوقح دادرارق قبط هامره
 شی اهملیف ردیشقن هن وگ یهود ادیم
 فرط زا و درکیمن لوحم نمب
 متساوتیمت قادترا رف ونط ی

 منک راک یرگید هوم یاب
 ملیفكیرد یزاب دیما رد هشیمه

 و دوبن یربخ یلو مدربیم سپ
 «!مدشفلت ینعم مامتب

 ارابراب ۱۹ ۰ تا و

 دنکیم ترفاسم ایلاتیا هپ لیتسا
 یپ اهل انا نایز لاسود تدم ردو

 هدزن اپ دد ددرگیم دای یبوخد ار

 یصصختم و هتک یه ترش تک

 یاهل رو كانتشح ویاهملیف ردیزاب

 رطاخب دداشو دوشیم یرییماو

 اهرییماو نیم 7 تشا نیمه

 شاهرهچ هشيمهو دّنک یم نشت

 یکشمگ رزب هالک كب نایم ردار

 تدمردنونک | .درادیمهگن ناهنپ
 اراب راب هک یاهععصح تب ] رحم

 تیصحشاب هدمكرویوین درا و لیتسا
 لیداد و نازاک ایلا لثم یئاصه
 «تساهدرک رارقرب یتسود ون از

 هک تسین مولعم زونه یلو
 دهاوخ هچ گرو رین رد ماجنارس

 3 ترا

 اعفرح نیا همهزا رظنف رص

 هداعلا قوف رتخد . لیتسا ارایراب

 یتالاوئسهب وتسایقداصو وگتسار
 ایل اتباذا وا تعجایم تبسانمب هک

 هدش حرطم هبحاصم نیآ نمض

 .تسا هداذ خساپ تقادص لامک اب

 دزد دا

 رتشیب ایل اتیا زیچهچ زا

 ؟دمآ ناتشوخ

 هکنیازآلبق :لیتسا (راب راب

 هک ار یپاتک تقدب . مورب ایل اتیاب
 ریبک ریفس «سال ثوب رالک » مناخ
 هب عجار ایلاتیارد اکبرمآ قیاس
 . مدناوخ , تسا هتشون ایلاتبا

 ایل اتیانادیم مامتهدنس ون هدیقعب

 نزنیحت افو هشیپقشاع,یتاساسحا
 قوس اس هات اب اهن و دیه

 ًاعقاو اهنآ لباقم ردار ناشدوخ
 یتقو مهنم .دننک یم سح «نز»

 قشعكيراظتنا مدش ایلاتیا دراو
 مهاداژ نیش یک کود

 درمندرک ادیپ اب مدرکیم لایخو
 دوویل اه هناقمحا طیحم مایگدنز

 مهاوخ شومارف هشیمه یارب اد

 شن هات یا مک اس رک
 ماهتشگ زاباکب یماد ایل اتیازاهلاسود

 یثایلاتیا نادرم هرایرد مناوتیم
 دق وی ایل ات انادرم:منک هدیقعراهظا

 بلجدوخفرطب ارين زرظن دنها وخب
 :دن نی رب شراب هد ار این ددن یضاحدننک

 دنشاب قداص درومنیا رد مهدیاش

 زادعب هظحل دنچ عطق روطد یلو

 درابپمه ناراب رگا نزرظن بلج
 نوت نا سس یالاتع او ناهرتج
 "دن نیک یمت

 اهیئ ایل اعیازا نیا رب انب

 ؟دراهدروخ رس

 تسا رتهب : لیتسا !راپراب
 هک میوگب روطنبا یتقیقد روطب
 ایل اتبا رد نونکا هکیدوجواب
 زونه یل و مراد یدایز ناتسود

 هتشون نمب عجار هک هچن آ فالخرب
 و گر زد قشع , دن اهتفگ و دنا

 نتشاد تسود شزرا هک ار یدرم

 ادیپ دشاب هتشادار ندرب جنرو

 .ماهدرکن

 ار اکیرمآ بیت رتنیدب
 ؟دیهدیم حیجرت

 ردقنیا|رچ :لیتسا !راب راپ
 روشک ایل اتبا ؟دینک یم تواضقدوز

 و تعییظا  تسناید هداعل |قوق

 ارم بلق مه زونه ایلاتیا ینه

 ود یه دی اش , دروس دو هزرلف
 ؛.ماهدروآ یشناشدم یمک ایلاتتا

 هدوبمیاهملیفو هفایق ریصقت دیاش
 ناشنماهدوب هچن آ زا نیغ ارم هک

 یئ اهملیف رطاخت نم تسا هدات

 عونكي مدرک یزاب ایل اتیارد هک

 ک

 لار نشت رق 9 فل راک سی رود

 یاری دینک یمن کف .ماهدش یفرعم

 لاسراهچ و تسیب طقف هک ینز
 هدنز ار شدوخ دهاوخیمو دراد

 یاهدننک تاوات نچج دنک شح

 هک میوگب تسین دب ارهتکن نی ا؟دشاب
 ماهفایق زا ییردتب مه نمدوخ
 عضوزا کو روطب و ماهدروخرس

 نوچ دسیآیمن مشوخ ماین امسج
 .درادن تقداطم نم یحورعضواب

 یکچوک یلیخینیب زیچرهزا لبق
 دهاوخیمملدنم هکیلاحرد مراد

 ی هتشاد ی اهینیب نآزا کم

 ی
 . تسا هسوک یهام یاهن ادند لثم

 میاهمشچهب عجار «مرادنالصاهناچ

 یث اهبل یل ومیوگب من اوت یمن یزیچ
 نرل ایفوسب قلعتم هک مهاوخیم
 هفایقمهدن ناترس درد هصالختسا

 رتشیب هتفمهیود رضاحلاح ردنم
 .تسا هیبیشامنیس كقلد تي هفایقم

 تسا ناسآ یایخ هکنب 60

 یسحارج ناتت روص یور ارچ

 یسنامشچات دینک یمن كيتسالو
 یئاهبل و لیتسا راب راب هقی رطب
 ول | ریسلثه ینید «نرل ایفوسلثم

 (رتکچ وک یمکهتملا) كا رژرب ود

 هتشاد وآ و شم یاه-اتج و

 ؟ دیشاب

 ملد یلیخ :لیتسا اراب راب

 هتشاد ار راکنیا تّیرج دهاوخیم

 ار یئاهسیرتکآ نم « مشاب
 ناشهفایق هکنیایارب هک مسانشیم

 مامت دوشب ورنوم نیلبرم لثم



 نوت رب هراچیر زجبمنک یزابمرضاح اههشیپ رنههمه اب ۵

 3 وب یدنم رنه هشیپ رنه كيتسالب یحا رجنودب ها وخجیم ]

 تسا یووورب رتائت رد یزاب میوزرآ نیرتگ رزب 9

 متسه یعقاو لقاع راوهناوید مه تاق وا
 هکیعقوم.هلب :لیتسا ! راب راب مراودبتما یتمشارد شک ادیب نا و فودفرم یتانت دد الورتک . ةتند مه اردوخ تروص ءازجا
 ار یدرم یلو مدوب هلاسهدجیم كرزب قشع ندرک ادیپهب قفوم دوویل اهواین یفیلاک هبهک موشب روبجم یوقاچو یچیق تسدب رابنیدنچو
 روتکآ زا كي مادک ؟دیاهدش قشاءتق و جیه 9 ماهدرک یزاب زورماب اتهک هچن آ زا کف بوسخ هک دعب یلو دنآهدش .دوب هد رک جاودزامتشادتسودهک ۱ موش مهدوخیگ دن ز رتمهم یاهلر مرا ودیما مورد مه لگشوخ مه دیاشو دن |هدادحا رج
 نک یم کف هک مه روطنآ یئابیز هک مسریم هجیتن نیا هب منکیم
 نزسوید تبالثم.دبآ یمنباسحب
 دنمینهسب رتک یل وتسین ی ابیز
 عقاوم روچ نادد ی یلباقو

 : ميوگسیم مدوخب نم هک تسا
 وست یگا نکن تقامح ارایراب»
 مههف ایقنیمهاب یشابیب وخ هشیپ نه
 یهاوخ هتخانش دنمرنهكيناونعب
 نودب مراد میمصت الاح و .دش

 لسوتم كيتسالپ یحارجهب هکنیا
 . موشب یدنمنه هشیپ ننه موشپ

 یفدخم رنههشم) رنه روطچ 3

 مدیف ایلاتیا رد رگم ؟دیوشب
 دیتس | وت یمذ و دیدرکن یزاب

 ماجنا اجنآ رد ار راک نیمه
 ؟ دیهدب

 ایل اتیا رد :لیتسا (راب راب

 « مین و تشه » ملیفزا ظنفرص
 رام رث ید ملیف هدراهچ
 یاهلر اهن آ همه رد هک ماهدرک

 دا .ماهتشاد هدهعبار یتیمهایب

 یمارتحا مدنامیمایل اتیارد مهزاب
 رظن زا هچ مدوخب تبسن هک ار
 زامراد نز رظن زا هچو هشیپرنه
 .مدادیم

 ناتراک دروم رد الاح

 ٩ دب راد یدیما هچ اکی رمآ رد

 ندیسردیما:لیتسا اراب راب

 راک ینعی ميوژرآ نیرتک رزپهب

 یزاب دیلیام یدورب رتائتیاه
 ؟ دینک

 زا ریفهمهاب :لیتسا (راب راب

 رضاحلاحرد نوچ نوت ربدراچب د
 یزابنوتدراچبر اب هک یسک ره

 هجوتبلجو تیقفوم ناکما ,دنک

 مدرمو درادندوجو شیارب مدرم
 هددن نسیور اد وا دوجو الصا

 هشیمه نوترب نوج ۰ دن ریگیم
 ؛تساشامن هراتستروص هردو

 یزاب وا اب رولبات کا الاح

 رظن خاک ممهوا ام تک

 یور یزابد ظن زا»هتبلا دیامن
 « هنحص

 رذه مادکاب ایلاتبا رد

 ؟ دینک راک دیلبام هشیب

 و رتسامولچر ام:لیتسا اراب راب

 .تساف رظ هناوید كابنوچ,ین اب

 یل ودیتسه یسیلگنا امش

 . هب ۰ دیاهدش داوتم دنا ربا رد

 هک درادن تقیقح امش هدمقع

 هن (وبد مهاهیدنل ربا دنب وگیم

 ٩ دنت-» یفی رظ یاه

 اهبدنل ريا * لیتسا (راب راب

 یلوء منادیمن نملقاع اب هناوید
 لاح حر ندارد هشيمه ًاطنضش نم

 تدشپ اهتقو یضعب. منادرگ رس
 هناویدمه اهتقو یضعب و ماهناوید

 !متسه لقاع راو



 هتسدن آ زا یلردن اس این افتسا

 ین اهگ ان روطد هک تسا ین اکو شه

 ترهشب «یشایلاتیا قالط» ملیفاب

 رایسب تدمردو دیسر تیفورعمو
 هک درک یزاب ملیف تشهرد ت

 .ددادمان «بشین اوج» نآ نیرخآ

 نادرگ راک دنچج داهنشیپ اریخا

 تدمیارب و تساهدرک درارروهشم

 «وجرایو»د شهاگدازب یمولعُمان

 تسذرد هک ار یاهبحاصم تساهتفر

 «دارف» نازالبق دناوخ دیهاوخ

 : تسا هتفرگت روص

 رتشیب لوپدینکیمروصت 9
 تعمهآ ی گ دن زرد رگیدزیچ ره زا

 ؟ دشاب هتشاد

 . هلب ۰ یلردناس اینافتسا

 نوچ تسا مهم نلیخ نم یارب

 ماهتسناوت یدایز تمحز و جن راب

 موشب دوخیزورما تیعقومبحاص

 تمحز هار نیارد هن ادنمتفارشو

 نیمه . ماهدرک راک و ماهدیشک

 درد تیمهایلیخ مياربلوپ تب

 کیمروصت نآ رب هوالع
 ۳متفارش یگدنز ناکما

 : اوپ " .دروآ یم ادوجوم

 رز ار ناتدوخ 5

 یگ دن ززا ؟دین ادیم

 ِ دیتسه یصا ر 4 امزو

 رد اس این افتسا

 نز ار مدوخ الماک

 ۳ جا هر
 ؟میکدن ززاودراد دوجو

 ع نیا دوجواب متسین
 ۱هرودرد دن ز تردق

 مش اب هتشادن اریرگید

 د ننس و تیب رتزرط

 رد امشهدبقع 3

 عامتجا رد درمو نز

 ؟ تسا

 5ک مدقتعم همه فالخرب

 رد تاهج همهزآ دیابن

 مهاوخیمن نم هتبلا
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 دی اب تسادرم هکنیا یطاخب طقف

 رادروخرب یعامتجاقوقح مامت زا
 شومارف هیابن مه نز یلو دشاب

 تفاطل زا یرایسب ,تسا نز هک دنک
 یربارب رگا هک تسایگن انژ یاه

 ترا دنک ادیپ اهدرم 5 قلطم

 ندوب نز و «نر» دوجوو دوریم

 . دوشیم شومآرف وا

 هچ دجاو دیاب درمكي 9
 تسدد اروا امش هک دشاب یتافص

 ؟ دیشاب هتشاد

 تافصن :یل ردناس اینافتسا

 دراد تیمها میارب نادرم بوخ

 تسودهک ار یدرم ناشبویع هنو

 .مدادتسودشت افص و بویعمامت اب مراد

 هبثاشیب و كلابیتسودد

 ؟دب راد هدمقع درمدنزكد نیب

 دوجوب :یل ردز اساین افتسا

 یردقب هبث اشیب و ك اپ یتسودندروآ

 دب ایم دوجوب یتقو هک تسالکشم

 لب اقریغ تارطخ شدوخ هارمه
 ۰ درو ایم دابب ینیب شیپ



تب
 

 ایسنیس ...یدا زدن اس

 لپ  ...تل وگ تربار

 نداو ... زمایلب وید) ۲

 نیل ادپیلیف ...هیل اوش سیروم
 هیهت - تیامسا تاج :ناد رگ راک

 لوصحمیگن ر ملیف- رتن اهسا ر :هدننک

 .لاسروین وب ین اپمک 6

 تشرد فورحاب اههما زود
 ؛دننش وت

 ای7 ...نیل ادپیلیف یاق هتکس»
 نیل ابب كرم زا رتدوز نیلاد ایسنیس
 - «؟دیسر دهاوخ ووخ كرزب ردپ

 دوب یاهمانزور مه اعقاو عوضوم
 نادنمت ورث نی رتگ رزب زا یکی نيل اد پیلیف
 ناوج هون و دشیم بوسحم این رفیلاک
 نوتسوب رد هک ایسنیس وا یابیزو
 هدنن او كباب هزات تشاد تماقا

 < نداو » مساب ادص شوخو باذج

 دی اب رتخد نیا الاح .ووب هدش دزما
 ردب نیلاس رتدوز هچره ار هدوخ

 .دن اس ریم شآ رزب

 . دوب ایسنیساب قوفت هرخالاب
 دزوا تروصرب هسوب هدش مخ یتقو

 :تفگ یفیعص یادصاب د رم ریپ

 یدیسر دوز هک ملاحشوخ

 هک دوب نیا نم ینارگن اهنت .مرتخد
 یشاب هدرکنت ادیب اد تبوبحم ورموت

 :تفگ ایسنیس

 نداو اپ اپ ,دیشاب عمج رطاخ-
 زا هزات تسا نم لآهدیا هرم اعقاو

 شاهداون اخ مه رابتعا و تور رظن

 .دزادن مک امزا یزیچ

 دیاب نم سپ « بوخ رایسب-
 .منیس اروا رتدوز هچره

 . دو «نداو»ندن اوخا رفهزات یامعم

 ضحمب واد زمان تشاد * نانیمطا ایسنیس
 .دب ًایموهد رک اهرا رشراک هیضق زا عالطا
 هد رکن ینیب شیپار عوضوم كي اما

 نانچ نوتسوب یاوه هکنیا نآ و دوب
 یث امییاوهچیه هب هک دوشیم دعاسمان

 دن ام« ایسنیس» .دنهدیمن زاورپ هزاجا

 تساوخیم را رصاب هک یگرزب ردپ و
 دعب ودنیبب اروا دزما رتدوز هچ ره
 .دشکب ار رخآ سش

 یتحاران وهودن (ا؛ تشا ۵ كل رتخد

 یشنماب ارُعوضوم لزنم عیسو غاب رد
 دددید هک درک یم حرطم كرزب ردپ
 دوخین اوج .دشابب یئاغوغ هشوک كب

 تي کامکن و هدیشک الا راوب د زا ار

 الاح و هوب هدش غاب دراو تخرد

 تترمواو دن دوب هتفرگ اروا اهن ابهگن

 : تفگ یه

 یاقآ امتح دیاب متسیل دزد نمد
 نوچمه یرکف .منيسار نیلاد پیلیف
 تعرس .تشذگ كل رتخد رسزا قرب

 ناوجد رم ندرکب اردوخ هدیود شیپ

 سع یاهیزاب
 : تفگ قایتشااب هتخي وآ

 بوخ هچ « مزیزع نراو هآ -
 !یدیسر عقوم

 وا شوگ رانک نآ لابئدب و

 درک هم زمز

 رک راپنرا ووت .دب ایث رد تب ادص-

 ! یتسه

 و هد رک نان اسکن هب ور هاگن"

 : تفت

 نداویاق[ .دنتسیب هبی رغناشی ا-

 !دنتسه نم دزما هگارات

 :تفآ ناوج هرم

 هد رک علع اروا فرح ایسنیس

 :تفگ یکشاوب

 نسم فرح !دنع» ؛نزا فرح-

 بم

 ردب اب ارت تاقالم بیت رتات هد شو

 . مهدب مگر زن
 و

 ردپ اب یهاتوک تاقالم زا دعب

 درمتسد درمریپ نآ یطرد هک كرزب
 شاهون باختنا زا هتفرک ار ناوج

 قاطازا اهدزمان درک تیاضر راهظا

 دوب عقوم نیارد هزات .دندش جراخ

 لب» ناوجخ درم دیمهف كرتخد هک

 تسایمیش سدنهم .دراد ما «نوسشب

 ترا رحدض گن ركيیاربار یل ومرفو

 اردوخ فک هتسا وخیمو هدرک ادبی

 قفوم یلو دشورف نیلاد تک رش هب
 هرخالاب ات هدشیمآ نیل اد پیلیف رادیدب

 دراو یسک دزد هک .هداتفا رکف نياب

 هک یل احرد ایسنیس .ووش درمربب لزنم

 شفک دیسوبیم اد شا یعورد و یرابجا دزمان یتقو كل رتخد

 1 دشیم جراخ شا اب زا

 بوبحمباختن | یا ربلرزب ردپ
 یابپ شیپ یبوخ لح هار یعقاو
 قشع شیامزآ . تشاذگ شا هون
 ! شفک اب

 :تفگ درشفیم اروا تسد

 یلیخ نوش یاقآ ظفاحادخ_

 ار امش هدنن ار .م رکشتم امش كمك زا

 عق ومب هک دناسر ده اوخ هاگ هورف هب

 .دب ۵ رگ رب نات راک رس

 تعرساب ایسنیس دعب تعاسمین یل و
 نوسشب لپ هدناسر هاگدورف هباردوخ

 :درک ادیب راظتتا نلاس ردار

 دین ادیمن . زی زع نوش یاقآ:۵۲-

 . مدیسر عقومب هک ملاحشوخ ردقچ
 راهظا امش ندید هب زاب مگرزب ردپ
 . تسا كرم مد رد وا .هدرک لیامت

 « دینک كمک نمب منکیم شهاوخ
 .دیشاب نمدزمان یاهقمقد دنچكاب زاب

 :تفگ هدرک یرکف نوش لپ

 طقف « مناخ مرادن یفرح نمد

 4< دیهدب یبیت رت دی اب ضوعرد مه امش

 نم لومرف هب امش كرزب ردپ تک رش
 .دنک یگ دسر

 عوضومنیا بیت رت دا دلوق ایسنیس
 شیپ درد ار هناخ هار زاسب دهدبار

 اردوخ شن نوسنب لپ هاررد .دنتف رک

 :درک یم نی رهت
 « تسا رک راپ نراو نم مسا -

 رادکن اب مردپ .متسه نوتسوب دل وتم
 الاح «ماهدیدار دراوراههس ردم.تسا

 نوسچ متسه ندناوخ زاوآ لوغشم
 .مذک ی گ دن زمردب تور ءاکت اب مه | وخیمن

 : دو زفا هدرک یثکم ناوجد رم

 « ایسنیس لزا ومدام «دیشخب یمس
 مدآ اعق ودب اب نم باسح نیااب یلو

 !مشاب یقبحا
 و

 . ددجم رادید زا مهنیا بوخ

 تسدیرابجا هزمانیروجكي دی اب الاح

 كد رزب ردب د زن ایسنیس « دشیم رس

 یرصتخم ینیچ همدقم زا دعب هتفر

 هد رک ادیب فالتخا شو زمان اب هک تفع

 دراد دصق «نراو» و دناهدز مه و

 نایرج رد .دنک تعجا رم نوتسوب هب
 دداوناهگ ان «لب» هک د وب تبحص نیا

 ربارب رد هدمآ شیپ" امیقتسم هدش

 سامتلا ینحل اب و هز وناز ایسنیس
 تست  ف

 ۲۲ هحفص امنرسه زاتس

 ۳ ی نی ی ی ی ی ی ی را یی نت

 ی ی ی تک نت



 .د رک ششخب یاضاقت روشرپ و زیمآ

 ردپ هک دون هامیمص نانچ وا نحل

 :تفگ هدز ایسنیس هناش هب تسد دلرزب

 !نک یتشآ .مرتخد «نکن لطعم-

 زا اد یرامب درمریو شخب اروا
 !نک هاش تووخ

 صوصخب دوبآ یق اب یضا رتعایاج

 هتف رگ رب رد کنت اروا نانچ لپ هک

 ندز فرح الصا هک دیسوبیمو دوب
 تمحزب تسن اوت مهدعب .تشادن ناکما

 جراخ قاتا زا هد رک لرتنک ار دوخ

 شجل اعم رتک داب نیل اد پیلیف . نوش

 :تفگ رتکد .دندنام اهنت قاطا رد

 یلاحره  یلیخهکنیا لقمع
 :دی دنخ درم ریب

 یتق ویدش هجوتم ۰ مشابت ارچ-

 ششفک دیس وب یم ادوا ایسنیس زمان

 ؟دمآ رد

 ؟یچ هک .بوخ-

 یتقو اهیضعب « یمهفیم وق -
 تسادبب ناشهاگن رد دن وشیم قشاع

 ناشاپهب قشع رکید یضعب ددوم رد
 !دن زیم

 متخانشیم اد اهن ززا یلیخ نم

 طقف . دن درک یم قشع راهظا نمب هک

 ددار ششفک هسوب عق وم اهن [ زا یکی

 زرمایب ادخ کک رزب روام واو درواییم
 .دوب ایسنیس

 دوجواب هرم ریپفرحنیا لاین دب
 قرطب وهدشدنلب رتسب زا رنک د ضا رتعا
 . داتسارد تشپ یل و تفر هن اخباتک
 .دمایم هاب رفو داد یادص فرطن آ زا

 :تفگ ی م ایسنیس

 یل وماهدی هدایز جیقو د رمنمس
 ءیاهتس تشپ زا ار همهتسد اعقا ووت

 مک دزب ردپ یولج ارم یئور هچاب
 : تفگ شا رتعاب لپ ؟یدیسوب

 نمرگممنکب متسفاوتیم راکچ-
 وت اب نم هوالعب ٩ مدوبن وت هزما
 دوب دارق ؟ هتفر تدای « متشا ددا رق

 كرزب ردپ تک رش عالطاب ارم لومرف
 تسرونمراک رتقو ات مه الاح.یناسرب

 رک راپ نراو امش زیزع هزمان هدشن

 ۳۳هحفص امنیس ۵ رادس

 ؟یدیمهف .دوب مهاوخ

 :د رک یزیمآ رخسمت هدنخایسشیس

 نراو .دشاب شوخ نیمه تل د-

 رهظزادعب زورما نیمه یلصا رک راپ

 امشب رفس مرا ودیما . دشیم دداو
 !نوسنب لپ یاقآ هرذکب شوخ

 نیچرواپ نیچرواپ كگ رزب ردپ
 دوخ یشنمه ور دعب دش رود رد تشپ زا

 هر

 یصوصخیهاگآ راک سنا ژآ كي اب-
 دنن اوئیمهک یعالطا رهوگب . ریگب سامت
 عمجنونب لپو رک راپ نراو هراب رد
 نیمه -دن راذگب امرایتخا رد و دننک
 ! زو رما

 نط
 نراقمودیس رذل رزب ردی تسدب ربخ

 . دشرا و زین نراو لاوحا نیمهاب
 دن دیس وب یمار رگیدمهایضیس و وا یتق و

 اشامت شقاطا هرجنپ زا دكلرزب ردپ

 . دوبن یشخب تیاضر هسوب .درکیم
 .داد ناکت فسأت هب یرس كرزب ردپ

 یسقاب كرتخد یاپرد نانچمه شفک
 دردب یلصا «نداو» .هن .حوب هدن ام

 تشاذگ ی میتسی اب یمن .دروخیمن وا هون
 دنک ی سورع یضوع مدآكياب كل رتخد
 وادرک راضحا ار شاهون و دز کن ز

 تسدد رم ری .دندشلخا دنرا واب ها رمه

 :تفگ هل ان اب هتشاذگ هوخ بلق رب

 .یدیسرعقومب هچ .مزیزع هآ-
 .تسا با رخ یلیخ ملاح

 :تفگ ایسنیس

 یدرم حبص زورما نه « اپ اپ-

 یفرعم امش «رک راپ نراو» مساب اد
 ...اقآ نیا ميوگبماهدمآ الاح مدرک

 :درک عطقاروا فرح كرزب ردپ
 ارچ «تساجک وا الاح « هلب ۵[

 ؟تسیث
 :تفگ یک دن امرد اب كل رتخد

 شلتهرودیاش «منادیمن ...وا-

 اجنیا

 .دشاب
 یاب زقاطا ات تسبب ام ؟یچ-

 هب نمهون دزمان و میراد رصق نیا یوت
 تسوت شیپ اجنیاوا یاجادوریم لته
 « روایب ادوا ورب دوز .لته رد هن
 !مبلق خآ

 :تفک تشاذگ و لجب یمدق ندا و

 ... نم مسا اق1-

 :درک عطقا روا فرح درمرب

 دیتستایفوتم رومآم امشرگا -
 نراو ...متسیل ند رم هدامآ زونهنم
 زابخآ؟تساجکن م ةون هزما ؟تساجک
 !وروخیم مهب ملاح هراد

 نددوآ و نتفر زج یاهراچ
 هظحل رداروا زاب .دوبن «نوش لپ»
 دد .دن درک هدایپ امیپاوه زا زاورپ
 ینحلب یلصا « نداو» تشگز اب هار
 :تفگ هول ۲ ضعب

 شوخ امب هک اعقاو یئاتهس -
 !د رذگیم

 و
 هب های ز دداذگن د رک یعس ایسنیس

 كي لر دوب راچا الاح هک شوزمان
 روتسد .ددذگبدب دنک یزاب ار هبیرغ

 نراوو دنددوآ شقاطاب یناپماش داود "
 وا قاطاب اردوخ هرجنپ زا دش را رق

 راتس رب قاطا هرجنپ یو. یل و دن اسرب

 و تفرس یضوع ار نیلاد پیلیف
 «ایسنیس» حبص اهرف !دشاپ رب یتمایق
 شاین ابصع و هدروخ كتک دزمان اب

 كرزب ردپ .مزب زع درادن بیع-

 وت یاج یضوع ار « نوسنبلی» العف

 شتحا را یرمع رخآ نیا دی ابن ام.هتف رگ

 ماقم وت زاب درم وا هک یتقو .مینک

 العف .یروآیم تسدب اد تایکشیمه

 .نکن تحارا ار تووخ

 لپول رتخد درمریپ دعب_یتعاس
 دی اب هک دادربخو دناوخا رفار نوش

 نارادماهس هک ینشجرد وا فرط زا

 مهب روطح دن اهداد بیت رت تک رش

 یارب نوش لپ اب یهارمه .دنناسر

 یلاحاب .دوب لمحت لب اق ریغ كرتخد

 :تفگ ناشب رپ

 امشاریعوضوم دیاب نم ءاپاپ-
 امشهک « رک رابنرا و» نیا .مذک فا رتعا

 ... دینک یم لایخ

 :داد رس هل ان دلرزب ردب

 میلق ز اب !راتسرپ «راتسرپ اِ

 ! راتسرپ «تفرگ درد

 وضوح

 دب ایسنیس روصت فالخرب یتراپ
 مهاب درس یلیخ ودنآ[ ادا تشذگن
 دندش مرگمکم ک دعب یل و دن دیصق ریم
 یاب زا شفک صق ر طسا وا رد هکی روط

 نی ری اسهک دیشکن یل وطودمآ رو ایسنیس
 هنهرب اب صقرو دن د رک ی ست وان مه

 .دش عورش یطاثت رپ

 هداهنشیپ «لی»دشمامت هک ی ت راپ

 ایسنیس . دن ورب لزنم ات هدایپ درک
 اوهرد"؛دوب باتهم .درک تقفاوم زی

 ودن ۲ بلقو دزیم جوم ناتخرد رطع

 هوبن بیجع .دیه ریم كي زوم اب زونه

 كرب و خاش ریز لزنم غاب رد رعا
 ودن ربب هانپ مهشوغآ هب ودن ۲ ناتخرد
 . ندسن وییب مهب اد ناشن ابل یاهسوب

 « رک رابنراو» دول [مشخ شرغ یادص

 تقونآ ات اهن آتعجا رمراظتن ارد هک
 ار هن اقشاع ملاوع دوب هدن ام رادیپ

 روخ و هز باتهم رون ريز .دز مهب
 تف رگ رد «نراو» و «لی» نیب یدیدش
 هل ول و دوبن نابغاب هلخادم رگ ا هک

 هونن مولعمتف رک ی مث ودن [ 4 ور ار بآ

 ۲۲ هحعفصرد هیقد



 امخیس۵ راخس

 نادرمسابلبا رووخ هک یرتخد«اناوجرو لاتسن ات هیحان نا رمکح« لیث اد رس»هدن اوخ رسپ نوتلشکب و

 هک دنتسه «ماچام»ناگدننک بیقعت كنچ زا را رف لوغشم لگنجرد .هداهن دوخرب ماچام ناج مان و هدروآ رو
 هایس یاهن اکیپ اب ار نیملاظو نینئاخو لینادرسلامعهن ایفخم هتسد نیا .دن وشیمهایسناکیپ هتسداب هجاوم
 هیضق نا زا ده ان [وجو ناج . دن روخیم تسکش كذج رد دنتسه مد رم روفنم هک شل امعو لیث اد رس .دنشک ی م

 رطخضرعم رد و هدش هاگ ۲ لینادرس سوت شردپ لتق یارجام زا هک ناج *دن و رگ یه رب لیث اد رس رصق هب

 دی ایم را ددد رد وو دون وام دابم ناکیب هتسد هد و دنک را رف رصق زا دوشیم قفوم هراد را رق فک رم

 . دوشیم یب روش رهش رد لیث ادرس رصق هراو روظنم نیابو دنکج راخ لیادرس کنچ زا ار ان]وچ هک

 : تفگ كيد

 تصرف رظعتنم هک: تسشاا راک ندرتهد نم هدیقعد کود یاقآ

 دینک عورش ارد هلمح نالا نیمه دیراد یفاک یاوق نکا وات هشت

 منکيمهیصوت اما مهدیم امشیار ماهسک اف درل تاعالطاو اههمان نم

 یور نان ابهکت یدایز هدع لش .دینک عورش رتدوز از" ناتهلمج هک"
 درلنایهاپس نتسویپ رظتنم یتح تسا رتهب .دنامیمن یقاب اههداج

 ؟دیداد رایتخا رد فن دنچ نالا .دیوشنمه ماهسک اف

 یفخم لگنجرد ناشرفن دصتفه هک فن دصراهچ و رازه _

 دوویل اهرد مه ران دصراهچدرل .دنتسه یکیدزن نیمه هیقب و دن | هدش

 ؛ راد تسها ز نوک

 اب یکسید تعاسکی ات ار هلمح نم هدیقعب بوخ رایسب
 راهچو ماهسک اف درل تارفن یارب و دینک عورش دوخ رضاح تارفن

 .دنن اسیب امشب ار ناشدوخ هک دیسرفد یئاهدصاق مه یتیوقت رفت دص

 زا رپ لگنج هک دوب هتشذگن وکتفگ نیا زا عبرکی زونه
 فرصت اررهش :تشار تمسقهک دود نیر هشقن .دشگ ود هراوس نازابرس

 ریشمشهراشآ اب .دسرب مه یکمک یاوق ات دنشاب تر حد و

 زهجمیاوق و دش اپرب میظع یکاخ و درگناهگ ان رتسسولک ود گود

 .داتفا هارد ید روش فرطد

 ع ع

 رهش مامت رد ناهاگبحص دون هدز سدح كيد هک روطن امه

 و هتسخ بش تشا یقابو تا دوجو هادی هاجنپ زا نتشيج

 تسدب رهش تگ رزب هلحم كي لوا هلمحرد دندوب هدیباوخ هتفوک

 هلصافالبنآ نینکاس هک دوب نیشن ریقفیاهلحم نیاداتفا كيدو كود

 و داد رارق هفاک كيرد ار دوخ داتس گكود .دن درک هیلخت ار ۳

 انمضو دومن ةلحم یلصا یاهنابایخ زا یکی تظافحرومأمار كبد

 وارگ او دشاب كيد بظاوم هک داد تیرومأم دوخ ناتسدییززایکیب
 نابایخنیا زا عافد راک ,شدشکد اروف تشادتنایخ لایخ الامتحا

 رد و دناشن اههرجنپ رد اردوخ نارادن امک كيد .دود ار نایسح

 زا ینئمطم یاهرگنس دشيم متخ دازاب نادیمهب هک نابایخ یاهتنا
 بناجزانمشد هلمح لاح نیمهردءدروآ دوجود هریغو کگنسو بوچ

 اهن آ رب كيد نا زادن امک هک یربت رابگ ر ارت .دش عورش نادیم

 زا و دمآ شیپ تعرسب هرظتنمریغ موجه كي اب نمشد .دندیراب
 نآنایاپ هک دشزاغآ نتبنتو نیئوخو كانفوخ یدربن تشذگ رگنس

 دنتسشن بقع نمشد دارفا روپیش یادصب عقوم نيا رد . دوبن مولعم
 دندرک عورش ار یددجم شروب ماظن هراوس تكمکب دعد یاهظحل و

 بقعب روبجم شدایفا و كيد هک دوب ردقنآ یورشیپ هلمح نیا رد
 بوخ تسناوتیمن کگنت یاهتكچوک رد ماظن هراوس اما دندش ینیشت

 اجنیا .دمآیم دوجوب یرامشیب عناوم شهاررسرب اجب اجو هکنجب
 نارادن امک یاهریت ین ابیتشپ ابو داتفاكيد تسدب راکتب |هراب ودهک دود

 رتولج هک ار نانآ زا یاهدع یتح دناراتد ار ماظن هراوس تسناوت

 هک درک یماع لتق نانچ هندوب هدیسرد كود داتس یکیدزن ی

 ۲ هحفص

 -. گود ,دشیمن هدید نمشد كى وا هقطتم مامت رد دعب هظحل دنچ

 یدنخبل اب و دوب كيدیاهتعاجش یظان لاوحا نیامامترد نتسسولک ود

 :تفگ ,تشگ روا بناجب كيد یتقو .دومنیم نیسحت . اروا

 بقلباروت ات نزیوناز .یدیگنج هنادرم !نوتلش تئسحا-

 .مزاس سختفم نوتلش دراچ: درس

 :تفگ كود «بقل یاطعا مسارم زا سپ

 دیاب وت موریم لحم دیدزاب یارب نم «نوتلش دراچبررس

 ۱۰ ۱ و ی ناباروری
 :تسا .نیتیود اه یلضا یاهدرمن

 .تفارو تفک اد نیا

 زا و دمآ نادیم لخدم هتخر مهرد اهر یتس تشر تید

 :تفگدوخاب درک بجعت لحم شما رآ
 اهم نا ریتعا رم توکس نا

 هورگ دید هک دوب هدماین نوریب شن اهدزا مالک نیرخآ زونه
 دن درک هلمح ورد ورزا و دندش رادب دب نمشد نا را دن اصزا ی

 یزادناریتهب عورشاههن اخیاهماب تشپ زازین یاهدع لاح نیمهرد

 . دننخادن آ ك ان یطخ یاهرصاحم رد ار شدارفا و كيدو دندرک

 نامایبیگنجو درک دوخ نازابرس هیحورتبوقت هب عورش راچان كيد
 دیسر كمکب مه یتسسولگ ود گود هک تشذگن یزیچ دومن عورش ار
 هدک ی عورشار یعافد شروخ تردق نیرخآ اب یگمهو

 دارفانین وخ دربن كي زا سپ «دعب یتعاسو تفرگ دوخب هلوح کنار

 یزوریپنیل وا .دوبناشیا اب حتف ,زورنآ .دندنار بقعب ار مجاهم
 کگ رزب و ناشخرد

 27 تا اد .د ود هدرک یلاخ یلکیار دربث نادیم نمشد

 هدش مامت ناشیارب ینارگ تمیقب یزوربپ هک دیدو درمشارد ناگدش

 درکیم ساسحا و دوب هدروآ رد اپزا اروا دست نیا یی تسا

 زا دود تحاران لای فصوئا اب .درادن ار یراک چیه تردق هک

 هک دنتسین یناسک اهنآ هک دوپ هدیمهف شنازابرسو كود دربن زرط
 ناهگان اجنیا دننک یراتفرشوخ ناگدش میلستو رهشدارفا اب

 و تسا گود فرصت درد نالا رهش هک تسنادیم داتفا انآوج دایب

 هدمآ هدوب لینادرس هناخرد هک ان]وج سرب هچ هک تسین مولعم

 عیطمو دمتعم ناراب زایفن راهچهساب هک تفت میمصت اروف سا

 هک دبدو داهن یهش نکرمب مدق هدع نیااب كيد .دورب رهشب دوخ

 سس



 الابهلپ زاو دمآ نوردب همیسارس تسانتخوس لاحرد لین ادرس یصق
 .دود هدید نآ ردار انآوج لبق بشود دهد دش لخاد یقاطابو تفد
 دادناشن واب هتخير مهرد یاهلبم ,هتسکش هرجنپ ورد «قاتا هرظنم
 : تفگ نازابرس زا یکیب .دشاب یربخ دیابن ان[ وجزا هک

 .یدوب اجنیاوت تفرگ شتآ هناخ هکیتقو قیفد-
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 ؟یسانشیه ار لت ادرس

 ؟دوب هناخرد مهواس-

 .درک رارف هچغاب هارزا میدمآ ام یتقو هلبس
 ؟یدید مهارهناخ یاهن زر

 و ادیپ ینزهن و میدبدهن-

 .تفایت ان آ وج زا یرثاوداد همادا دوخ شواک هب مهزاب كيد
 هلصافرد اجنآ او دناسر اسیلک سوقان حر یالابهب اردوخ هلجعاج
 ناقسابل گن رزا .دن رارف لاحرد هک دیدار راوس یاهدع رود رایسب
 هودشیپو دمآ نییاپ تعرسب .دنتسه شنادایو لیئ ادرس هک دیمهف
 :تفگ واد گود .تفر رتسولگ ود

 شیارب دایزهک منویدمآر یزیچ وتبنم !نوتلش دراچیررس-
 هک منویدم مهار یرگید زیچ تسا مناج نآ و متسین لئاق تیمها
 ترا .تسا زورما یزوریپ ناو تسا دنمجدا ماد هداعل اقوو
 نمزآ منیببوگب .متف ریه ندنل فرطب متشادوت لثم تسدریز فن هد
 ؟یهاوخ,م هچ

 :تفگ كيد

 نایمرد .مهاوخیم ار رک فطا هکلب ,شاداپ هن اساخ

 یناوارف ملظ ترم اهنآ زا ۳ «دنتخي رگ رهش زا هک ینایرارف
 ومراد شتسود نم دو تا هد یک ار نیسک دوخام هوالاعب هدش لکه
 مراد ۳ دشسا امش زا ِ مرگ ین زس ار وا ماهدروخ دوم

 . تسنم شاداپ نیا مورب شییقعت هب ات دیهدب نمب دادهزین هاجنپ
 ؛ینکیم تبحص یسک هچزا-

 :نانادرس راک

 روش نادب اما ۱ یتور ود و هعدخ داتسا نا ۱ بجع
 هک تسیمهم و دیدج تمدخ یهاوخیم وت هک تسین شاداپ
 . ینکیم امب

 رایتخا تحت و هدش هدامآا راوس هاجنپ یهاتوک هلصاف رد
 یاه هچوک زا 1 رد , دنداتفا هارب همه یتقو کردید نا كيد
 هداب سارا .درکیمهل ان و هداتفانیمزب هک دش ورد ورین زاب تاب د رهش
 ان اوجدرنب ارواشیپبشودهک دوبیسانشان من اخنامه.تخانش روا ودش
 و ,درک دنلد اجزادود ۲ هدشیمخ زیک دن هک اروا هلص افالب كد .دوبهدرب
 اردوخررتخداریزتخانش ارواهک دوب اجنی ارد طقف .دن اشن دوخبسا ارت رج

 هفاضایو .تساماهگنب زی ردرل هدازردارپ و سیلآ شمان هک درک یفرعم
 تستر شدوخاب لینادرسار انآوج هک درک

 . دنداد همادا دوخ هارب ناراوس
 ع اع ع

 تک رح دوخ یمیدق رقم ««ساهتوم» فرطب اعبط لینادرس
 لینادیس هک تفایرد لاوحا و عاضوا هب هجوت اب كيد و کت

 هدوسآ لایخاب هکدوب نیا .دسریدوخ دصقمب ادرف زا شیپ هناوتیمن
 امرس باتفآ بورغ كيدزن تخادرپ وا بیقعت هب لگنج هار زا
 ناتفآ یتقو درک مک ین زا و هناشوپار هار مک مک قرب و دش دیدش
 كيرات لد رد ار هار یرون چیه یگید .دش رتدب عضو .درک بورغ
 دندوک مرگ اد دوخ بارش كمکب و دندز هقلح شتآ درگ نازابیس .دندومن نشود یشتآ و دندرکقارطا راچان درکیمن نشود لگنج
 .دناروتبیزیچ واب درک یعس و داد شیلآ هب مرگ شوپالابود کابد
 .دنکیم هی رک هحبه سیل ا نیلق

 دراد همادا

 : یاهامنیس همان رب

 بیس وبدار
 اس ۲

 یسرافب هلبود یگنر پوکسامنیس
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 قشع ببععت رد
 نتلیماهحرج - نتاهمیج -سیسنارف یناک :تکر ش اب

 ساموت یناد - ویمیم تویا



 قشع یاه یزاب
 .دنکیم ادیپ همادا یک ان

 ایسنیسلابث دار رفت كي دل رزب ردپ
 واب دشدراو كرتخد یتقوو هاتس رف
 :تفگ

 : عردخد نیس نمرات تیج
 رب زمدید باوخ .مدید یبیجع باوخ

 شوخیت راپ .بوخ .هدش اوعد هرجنپ
 ؟تشذگ

 :تفگ 2 رنخد

 من ادیمن نم طقف .اپاپدوبن دیس

 .دمآ رد مياهشفک زابارچ
 قشعتمالع نیا .ین ادیمن روطچ-

 شفک ی تف و طقف ؛نک رکف بوخ ؛تسا

 ناوجدرمنآ اب وت هک دیآیمرد تی اپ زا
 .یتسه

 : تفگ تریحاب كل رتخد

 ... اب هک یبتف و «تسا تسرد-

 ندا و اب هک ییتق و ءتسا مولعم-

 هک تسا نآ هن اشن نیا ...یتسهتدزما

 روامونم .یراهتسود اروا اعقاو وت

 هتف رنامدوخ لسع هامب یتقو تگ رزب
 ! وب هنهرب اپ تبسم مامت وا میدوب

 شگرزب ردپ قاطا زا یتق وایسنیس
 تسا رد .درکیم رکف زونه دش جراخ

 رد شی ای زا یتقو طقف وا شفک . ۵ ول

 شدای « دوب «نوسنب لپ» اب هک د مآیم
 «نداو» شوزما رانک رد هک دمآ یم

 .دشاب هدمآ دد شی اپ زا شفک تقو چیه

 هر

 یزاب نیا دوب روطره دی اب
 ه ایسنیسدع زورحص تفابیم همئاخ

 عب ر تب هک هادربخ نداو شو زمان

 دعب .تسوا رظتنم سا رت رددعب تعاس

 دعب هقیقد جنب هک دادربخ «لی» 4

 جنپ .دی ایب هن اخب اتک هب وا ندید یا رب

 لپ اب هناخب اتک رد ایسنیس دعب هقیفد

 عورشتساوخ ناوج هرم .دش ورب ور
 :تفگ هدش عن ام كل رتخد هک دنک تبحصهب

 .سوم [ رم-

 :تفگ نا وجد رم

 رکفمووخ اب حبص زورما نم-
 ؟منک راکچ ارت ! یتفگ ی چ . ..8ع۵ رک یم

 -سوبب ارم متفگ
 یتحا ران و تریحاب ناوج هرم

 .دز وا هن وگ رب یاهسوب هدمآ شیپ

 زد هک ر وطن ۲ ۹ یروطنبا گ

 .دیسوب یم اد یک رزب ردام کر زب

 نآ نایاب روو دش ماجن | هسوب
 دمآ ردب شیاپ زا زاب ك رتخد شفک
 هدرک دوخ هنهرب یاپ هب یهاگن یو

 :تفگد عب هدیشوپ ار فک
 .شاب اجنیمه -
 وا رظتنم رک راپنرا و«سا رآ رد

 : تمگ همدقمیب ایسشیس .نوب

 .سوبب ارم شاب دوز
 :تفگ فعش اب ناوج درم
 هز احبص .یاهدنخرف هدژم هچ -

 . تسا نایادخ یاذغ نیا . هسوب اب
 )۰)۰۹۰)۰۰٩۰ت۰۰ب۰ة۹ةةتة۰ةتة٩ة٩۹٩ة۰ة٩ةفة٩ة٩۹٩۵ط٩ط۵طفط2)22ش۹۹؟پبصب۰ب۰ب)ب۰بص»ِ_ِ_ِ-سِ_

 ۲۰(هحفص امنیس هراتس

 .سوب ارم و وش هفخ -

 مهاهشفک ی ل و دش ماجن | هسوب

 بل اقرد مکحم ار ٌكرتخد یاپ نانچ
 را رکتا رهسوب رگیدراب .دندرشف دوخ
 اه شفک . دوب هدی افیب یل و دندرک

 یادص . دن دادیم .ناش یلمعلا سکع

 . دروآ دوخب ار ودنآ «نوسنب لپ»

 :دوب تحا ران و درس ناوج هرم نحل

 نما د امش شیع هک دیشخبب -

 ربخ نالا نیمه نتکنشا و زا .منک یم

 لوبق ارم یداهنشیپ لومرف هکدیسد
 مسناخ رتخد امش نیارب انب دن اهدرک
 دی امرفب ناتک رزب ردپ هب دین | وتیم
 و می د رک ادیپ فالتخا مه اب ام زاب

 مراودیما .میدز مهب اد نامید زمان
 .دین | رکن رب هاگ هو رف زا ارمزاب رکید

 . ظفاح ادخ

 هط هچ هْط

 شقاطاب ار ایسنیس کک رزب ردپ
 : تفگ و اب هدناوخ ارف

 ندرم زا نم مرتخد « بوخ -
 فی رعت تدوخ زا وت . مدرک رظنف رص
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 یتحاران و هودنا اب كل رتخد

 : تفگ

 متسا وخیم یزیچ كي ... نه -

 .میوگی امشب
 :تفگ هو زیدنخبل درمربپ

 ید رم یئوگب یهاوخیم رگا -

 تفر ام لزنم زا نالا نیمه هک

 و هوبن وت دزمان « رکراپ نداو »

 هدن تمح ز تدوخب تشاد مان «نوسنب لپ »

 .من ادیم ار زیچ همه نم نوچ

 .منکب راکچ دیاب نم ؛اپاپ هآ -
 هکنیا لثمیل و تسا نمدزمان .«نداو»

 یل و.منک یمن سح یاهفالع واب رگید
  اپاب هآ ...متفایم «لی» داب یتقو
 ...منکب راکچ من ادیمن

 هداون اخ درف كي « مرتخد -

 ناشی رب درادن قسح تقوچیه نیلاد

 زاعن ام تسه یاهلیسو رهب دی اب .دوش

 یئفلت ًاروف .یوش «نوسنب لپ» نتفر

 تک رش وگب .ریگب سامت نتگنشا و اب
 «نوسش لپ» اد هک ادیداددا رق «نیل اد»

 دل رتخدنامشچ رویداشزا یقرب
 .تفر نفلت فرطب شتسد هدیشخ رد

 هط هج
 ردب ,یتسد دعب تعاس عب رکپ

 « نون لپ » و دروخ درمریپ قاطا

 هراو یئابصع و هتخانش اپ زا رس
 :دش قاطا

 یاقآ هداد تلاجخ ًاعقاو -

 دیدنبیمداد زا رقنم اب امش - نيلاد
 زا شیب هقیقد جنپ هاگهورفرد دعب و
 امشتک رش هکدنهدیم ربخ نمب زاورت
 ...هدرکوغل نماب اد شداهدا رق

 :تفگ یداشاب درم ربپ

 ملاحشوخوت نتشگ رب زا ردقچ
 شومارف ار تدوخ شقن وت .مرسپ
 وت نم روضح رد دوب رارق .یاهدرک
 ؟هتف ,تدای .یشاب نمهون دزمان

 «لی» هرهچ رد یتریح تلاح

 :دش ره اظ

 ؟دین ادیما ز زیچهمه امش... سپ-

 را رقهک ینادبمتسا وخیمو «هلب-
 زا نتکنشا و .مدرکن وغل نم ارت داد

 هداوناخعءاضعا زا رکب ه رفت كي روتسد

 .درک تعاطا نيلاد
 : تفگ تریحاب لپ

 تن رجشدوخب روطچ وا ایسضنیس-
 یودودو حیق و هرتخدهک اعقاو ؟داد
 . تسا

 :دادناکت قیدصت هب یرسد رمریپ
 اب دراد تسود وا ءرکید هلب-

 نیمه .دنک یزاب كسورع لثم اهدرم
 نراو» ایار شا ید زمان شیپ تعاسمین

 . دز مهب هراچبب ه رک راپ

 كانضغ و دول آ مشخ نوسنب لپ
 تک

 سردتي هرتخد نیاب دیاب نم
 ؟تساجک الاح .مهدب یباسح

 بظاوم یلو . هن خب اتک یوت-
 .دن زن تل و شاب

 هو

 دراو نیگمشخ یریش لثم«لپ»
 :تفگ یماراب ایسنیس .دش هن اخب انک

 یا رب .مدوب ترظتنم «لپ مالس-
 .دننک وغل متفگ ارت داددا رق نیمه

 الاح.یرادود یلیخ هک اعقا و

 .ینکیم مه فا رثعا

 ارس متسا وخیم هکن وج هل -

 .من ادرگ رب

 ؟ یتشاهراکچ نماب .هچ یارب-

 :تفگ یمرگ نحلب ایسیس
 .یمهف ات سوببا رم-
 هد رشف مه یاهن ادن د یالزا لب

 : تفگ

 رکپ هیاهد رم لثم نم من اخه

 .موشیمن امش تسد هچب زاب نم .متسی
 تقوچبه هک مهدیم یسرد وتب الاح

 .ینکن شوما رف

 هسوب اب ار سردسپ .بوخر ایسب-
 !نک عورش

 وت .یتسهیل ودرپ رتخو بجع
 ٩ مروخیم ارت لوک نم یدرک لایخ

 متسههراچیپ نرا و مه نمینک یم لایخ
 ؟موشوت هچی زاب هک

 یگلصوحیب زا یهآ كرتخد
 :تفگ هدیشک

 تسودار رکیدمه نداو و نمس
 .دهابپ ردمی ای زا نم شفک نوچمیتش دن

 یمهفب ار مدوصقهات سوبب ارم ولجایب
 وا رد یت ریحو كش تلاح هک «لپ»

 :تفگ وب هدش رهاظ

 ؟یراد یاهقحهچدصق زاب-
 وت هکالاح «تسین نیل ردیا هقح_

 ایسنیس.مسوب یما رت نم یسوبیم ارم
 دعب یاهظحل . درک لمع شاهتفگ هب

 شا هنهرب یاهاپ رانک رد شفک ودره

 «لپ» ۰ درک یم یئامن هوخ یل اق یور
 : تفگ تربحاب

 . دما رد تباهشفک زاب .بجع-

 ؟دش یروطنبا | رچ,هچ یعب

 رد مشچ هک یلاح رد ایسنیس

 :تفگ دو هتخود وا نامشچ

 تسود ارموت هک تسیا شاینعم
 .هراد تسود ارت نمو .قمحا «یداد

 .سوبیارم مه زاب الاح

 نبج ی ی

 , دشاب هتشاد یقمع تیوارت یا

 نیارد دی اد هک تسا یعنام نیییوا

 نیجیبیب .دوشهتشادربنایمزا هار
 ترهشو یناوجنارود قوفت ی

 تیبوبحم زا اروا هک تسا شالپ
 رود شیک دوک نارود ناشخرد

 ندش جلف هثداح نآ نیساو هدرک

 . شتالب
 نیرخآ « ایرد رانک سناکس

 كيت اما ردشزرا رظن زا .ملیفسناکس
 ؛سناکسنیا تسا یوق هداعل اقوف

 دوخاب ار نیجیبیب یدازآ دیلک
 ا رشنالد یدد |تاسا دنسو درد

 تاظحل نیرخآ رد هن اویدنیجیمیب
 دونشیم وازا 1 شرهاوخ ناو

 نآو تساهدویپ ناکه انک رد. ره هک

 هام و شن الپو وکتسب اقا
 یتسم طقفاما هدش ماجنانیج لتق

 هک هدش نا عنام نیج دحزاشیب

 . دهد صیخشت ار تیعقاو دناوتب

 زاهشیمه یارد نیچ هک تساجنیا

 صقرو دوشیم دازآ دوخ سنق
 نایم ,لحاسرد اردوخ راوهن اوید
 و دهدیم ماجنا نارگاشامت عمج

 .ددرگیمرب شیوختیل وفطیااین دب
 تسد رد ملیف یناود هژوس

 تسا یرنوآتسد طقف چیردلآ

 قیمعو ینورد موهفم نایب یارب
 گی رتناو ثداوحو ناسا تراسا

 بولسا و راک هویش « ملیف یامه
 تاک شام یوصاخ تخادرپ

 تك زومویزادرپ رون ویرادربملیف
 هدش هتفاب ملیف هژوساب زین بلاج

 سیویدتب زیگن رحس تزدق .تسا
 و تسایندوتس نیجیبیب شقن رد

 ار دروفارک نوج بوخ یزاب

 . دهدیمرارق عاعشل تحت

 دنمج را دیشمج

 

 هند

 تسا مولعم هک روطنیا
 روهشم هثیپ رنه همهنیا زا
 دن رب یم رسب سی راپ رد نالا هک

 مه اب البق هک اهنآ زجپ
 لوتوا رتیپ لثمدن | هدوب تسود
 نیرت كچوک هیقق « نتربو
 رگیدکی اب ترشاعم هب یلیامت
 دح ات یتحو دنهدیمن ناشن

 رود مه زا دنشوک یم ناکما

 . دنشاب



 ه ۲ سس و رب

 امت رل اب یبوکستعک
 هدی دار هعرزم لیلب مهالق .مدید ار

 . مدوب
 یسرافملبف مه ترف اسهژآ لبق-

 ؟دب ووب هدید

 !متشادتشح و نآ ندب هزا .آدب (-

 هک تسیقاب شرکش یاج زاب-
 « بوخ .دیدرک هبلغ دوخ تشحورب
 ؟دن دوب هن وگنچ دیدی هک یت اهملیف نی |

 لکشم رظنب شیارب نتفگ خساپ
 . دهدیم باوج روطنی ا .دمایم

 یاهیت انشور» زا اب وگ « اهن اس ا»-

 هدش سابتقا نیلپاچ یلراچ « رهش
 !دوش رتهب ناشراک مراودیما .دو

 كي رد یزابیارب یزود رگا-
 لوبق «دننک توعد امشزایسراف ملیف

 ؟درک دیهاوخ
 . مرند  یاهفالع راک نیاب -

 نوچ .مدرک رک ذ البق هک لیلد نامهب

 همه و درادن یمهس روتک ۲ امنیس رد

 یل و .تسا نادرگ راک رایتخا رد زیچ
 ادیب یبوخ یوبیرانس یزود رگا
 ارراک نیا .دشاب مدنب روم هک دوش

 .درک مهاوخ
 ین اد رگ راک ی ملیف دب را دن لایخ-

 ؟ دینک
 یصصخت هن وگچیه نوچ .ادباس

 یزاب روم رد .مرادن هتشر نیارد
 روطب یلو منکب یکمک مث اوتب دی اش

 .تسی نم یصصخت هتشر نیا یلک

 نیمهب مهام یاهز اسملیف شاک

 !دن نوب دنب اپ لصا
 ناراکهانک » سیپ نیا .بوخ

 ؟داددیهاوخ شیامن یکار «هانگیب

 موس و تسیب زود تسا رارق -
 . مروایب هنحص یور ارنآ هامید

 هورو زا یتدمهچ نالا یتسار-

 ؟ هرذگیم نا ریاب امش

 .لاسکی تسرو-

 هدزاود تدم نیادردامش رظنب-

 چیه « دیدوب دود ناریازا هک یلاس

 رهاظ مدرم رکف حطس رد یرییغت
 ؟تسا هدش

 .دابز یلیخ .هلب-

 ؟ًافیمعای | رهاظ
 ... ًاقیمع-

 رتمک رتاتب هجوت ایوک یلو-
 ؟هدش قیاس زا

 نیا دد .تسا روطنیمه _.هلب-

 رتات یارب بوخ نلاسكي یتح تدم

 ...هدماین دوجوب
 هجوتمدعزا یشان مهرما نیا-

 یاقآ ماهدینش هکیروط یلو-
 دن ران رت ًاتب یصاخهقالعو هجوت دیلهپ
 کنه رف هن اخت رازو سار ردهک كنیاو

 روشک نادنم رنه دن اهتف رگ زا رق رنهو

 دروم رد هک دن راد راظتن | ناشیازا

 « دن راد لوذبم یرتشیب هجوت رتات
 تساناوا رف هادعتسا نا ری | رددی ادیم

 یاهراکبیسک دوجوم طیارشرد یلو

 زا یاهدع . دروآیمئ ور یرنه

 ۳۷۲ هحفص امشیس هو اتس

 راتف رگ ار ناشدوخ مه اهلن ویسف ورپ

 رتاترد یتیل اعف رکیدو هدرک هلب ود
 صاخشا هک دی[ دوج وب یعضودی اب .دن رادن

 یاهراکب تب یرتشیب قایتشا دعتسم

 .دننک ساسحا دوخرد یرنه

 یارب رتآتب هراب اکكي لیدبت
 ؟تسن یراودیما یاج امش

 تسا كرزب دیما كينيا ,هلب-

 الماک رتآت یارب زونه لحمنیا یل و

 اردوخسیپ راچانب امو تسین بسانم
 دروآ ميهاوخ هنحص یور اجن [ رو
 رایتخا رد یرکید بسانم لحم نوچ

 حیضوت امش یاربار هتکن كي .میرادن

 یناریا نارگ اشامت هکنیا نآو مهد

 این د نارگ اشامت نیرتهب و نی رتروبص
 یارب طبارش نیرتدب رد نوچ .دنتسه

 نی رتکچوک هوخهفالع هروم رث (ندید
 هن وگ ه مهو دن روآ یمن لمعب یضا رتعا
 هکیل احرد .دننکیم لمحتار یتحا را

 دن اوتیمد امش این زا یادطقن جیهرد

 یرک اشامت نینچ

 .دیش اب

 رظنب-
 و هدش نیبدب یرنه یاهراکب مدرم

 رودنآ طیحهزا ار دوخ رودقما |یتح
 .دن زادهگن

 هنشاد رایتخا رد

 هک هدش تعاد امنیس ام

 یاهدکش ادنآ ری ا رد هک تسا مزال-

 یا رب كيت اما رد یاهرنهمیلعت روظنم

 یا رب امسرو هدش سیسات رتاتو امنیس
 و شزرا دعتسم دارفا و نادنمرنه

 هاد نیا زاات دن وش لئاق یتازایتما
 یرنه یاهراکب یدعاسم رظن مدرم
 شمارآ و نانیمطااب و هدرک ادیپ
 یرنه یاهتیل اعغ تسدیرتشیپ رطاخ

 . دنن زب

 ناوا رفدیمااب ار ووخ یوگنفگ

 نزنیا راک تقرشیپو تبقفوم هاررد

6۷۹۵ 



 : یاهامنیس رو

 ۲۸هحفص امشیس هراتس

 ۳۳9۳ 7 ی

 رد هب ایییپ

 یلیخو هتشذک خیرات نآ زا اهلاس
 . تساهدش ضوع اهنیچ

 نیرخاب الاح .بوخ رایب
 . دیهدب باوج ملاوّیس

 هوا نیلیاچ نیدلارج

 طوب رم ناتلاوئس نیرخآ منادیم
 دین ادب دیهاوخیم تسیزیچ هچ هب
 دینیبببوخ .هناب مراد دزمان هک

 ود هک ماهتشاد دزمات تفه نم

 جنپ « ماهدیدن زگ ره ار ناشرفت

 و متخانش مک یلیخ مهاررگیدرفن

 متسهیرتخدنم هک موگب مناوتیم
 این دردرگیدرتخدره زارتشیب هک

 تساجنیاردهلئسم و ماهتشاد دنمان

 ماهدوبیرفن نیرخآ نم هشیمه هک
 و ماهدوب دزمان ماهدیمهف هک

 نم زا رتدوز هشيمه اههمانزور

 نیاب تقوچیه نم یلو دن |هدیمهف
 ماهدادن تیمها یل ابخ یاهدزمان

 ماهدرک دروخرب اهن آ ابهک تقورهو
 افتک | « نتفگب طقف

 قشاعیتح.مروخیم مسق . ماهدرک
 هک دنسریب نمزا رگ او متسین مه

 یخ زور »

 مهاوخ هناب ماهدش قشاع تقوچیه

 منادیمن ميوگدیگ او .من ادیمن تفگ

 قشاع تقوچبه 46 تست یه

 ؟ دود نیمه ناتلاوئس ن ماهدوبن

 ملاوئس « نیدلارج . ه
 . هک مسریب متساوخیم «دوبن نیا

 عجار . نیلپاچ نیدلا رج
 هچ درومسیاآ رد ؟ دون جاودزا هب

 هن اخرد ؟دین ادب دیهاوخیم یزیچ

 :دننکیمجا ودزا همهنیلپ اچیل راچ

0 
 ۳ من ادیمن .تفو هچ

 یگ دامآ دی اب ندشردام لثم ندش

 «مرادن اریگدامآنیا نمو تشاد

 هگ رزبقشع كي دهاش نم ,دینیب
 ردپ نایم هک یگرزب قشع « مدوب
 نامهرطاختو دراد دوجو مردامو

 كر دقاف نم دننکیم یگدنز مهاب

 یوجتسج ردو متسه یقشع نینچ

  رسمهب گاو

 9 قشع هزادن اب هک متسه یک

 من ادیمبوخو دشاب گر زب مردامو
 :نآ ندرک ادیپ هب قفومنگ ره هک

 ی اههزجمنینچكی نوچ موشیمن
 رایکیلاس تس.ودو تلاش دصرهرد

 یاهزجعمنینچكي و دتفایم قافتا

 عوقود
 فافتا تقوچیه نمدرومرد هتسویپ

 نمددامو ردپ دروم رد هک

 نینچ تك بحاصو داتفا دهاوخن

 دش مهاوخن یسناش

 هتیلا ,هددوآ سن اشیلیخ شیک دن ز

 رد نمردب .

 و هدود ورد ور یدایزتالکشماب

 قشع توی ذ راختفا بحاص دعد

 یاهچب كيو دش زیچهمه هصالخو
 ردقیا تقوچبه دوشیم نل وتم هک

 زاو هش دهاوخن قفوم یگدن زرد

 .دشدها ودن را دزوخرب یگ رزب قشع

 ؟ هن ,دوب نیمه ناتلاوعتس

 نیمهآبی رقت نیدلارج .هلب 8
 یل و منک حرطم متساوخیم ار لاوئس

 مسرپب متساوخیم مه یرگی دزیچ کای
 هب تقادص لامک اب هک ها وخیم الاحو
 ًاتبسل لاوئس نوچ دیهدباوج مل اوئس

 ناتردیب طوب رم هک تسیل | وئستسا یمهم

 زا منیبب دیئوگب نیدلا رج . دوشیم

 ؟ دیس رتیم ,نات ردپ
 ؟مردپ زا : نیلپ اچنیدلا رج

 . ناتردیزا . هلب ۵

 هک هتبلا : نیلیاجنیدلا رج

 مسرتیم مهیلیخ .مسرتیم مردپ زا
 تخسو,یدج هکنارطاخب طقف هن

 دننیم هک یفرحره و تسا ریگ
 .رطاخب هکلب ؛تسوا اب قح هشمه

 مدوخ یتقو نم ... میوگب روطچ
 روصت وطن |منکیم هساقموااب ار

 ؛مرادنیشزران تکچوک هک منک یم

 هارو متسهوا هاب منکیميح
 رگبد منکسح هک تقوره میوگب
 اد اوت تیاش تشنوا با

 و مهدب ماجنا یتبثمراک میکدنز
 زونهالاو موش یمدآ مدوخ یارب

 اهتیعقوم نیاو متسین حرطم نم
 بحاص نم هک تسا نمردپ ثرا

 5 ماهدش تا

 یچالاف انایروا

 552 ج26 و ج8 جت ج8 هو ج8

 اینم ۵ رز هات هلجم

 لایر۰ هرامشکت

 ناگد نسی ون یا روش رظن ریز

 نایتسلا؟ .پ :زایتما بحاص

 ۱6۰۷۳-٩۰۴۰۷ نفلت ۸ نامتراپآ انید ژاساپ هاش هارراهچ : یناشن

 ۳۰۲۸۷۸ - ۳۵۵۹۳ نفلت تلم نابایخ رنه یماهس تک رش پاچ
 ۳۳۴۱۱ نفلت یرهاوج یزاس روارگزا : روارگ

۱ 
 (۴۴۵ لسلسم هرامش مهدزا ودلاس) ۷۵ هرامش دیدج هرود 0

 9 نا نت یا جت ج9 حج جی ویو



 : دم دنج

 هرامشنیا ابو اجنیارد
 ناگدن رب و داکسا هچخی رات

 -ملیف فلتخم یاههتشرردنآ

 نیا عیزوت زاغآ زا یزاس

 دریذپیمهت اخزورماب ات هزیاج
 « دعب یاهل اسرد تسا یهیدب

 -ره راکسا عبزوت اب نراقم
 طوب رم رابخا شخپ و لاس

 نآرابخا و نایرج نیا «نآهب

 سکعنمهلجهرد حورشم دوطب
 ام ناکدنناوخ . دش دهاوخ

 اد راکسا هچخی رات كنيا هک

 رد لماک عجرم كي لکش هب
 نونک ات هرامش دنچ نیا یط
 ندوزفا ابدن راد رایتخا رو
 یاهل اس راکساناگ دن رب رابخا

 عیزوت نایرجاب دنن |وتیم دعب
 و دنشاب هارمه هزیاج نیا

 و لماکل اسره اردوخ عجرم
 .دن راد هاگن صق# یب

 .مج رتهو هدن روآ درگ

 یئاودزی ورپ

0 

 شش و ییس ل اییب

۱۹۶۳ 

 هدادش امن یاهملیفلماشهزی اج)

 ( ۱۹۲۳ لاسیطسلجن ]سول ردهدش

 ,هیتا وپ ین دیس :درمهشیپ رنش
 وصحم « « هعرزم یاهقبنز »
 . نتسیترآ دتیانویءوب نیدرتک رش

 :(مودهجرد) :درم هشيپ رنه
 لوصحم , «داه» .سالگ اد نیولم

 .تنوماراپ ؛رواد ما

 ,لینایسیرتاپ ؛نزهشید رمه
 .«داه»

 : (مود هجرد) تز هشيپ رنه
 تار لته».دروق ار تراک ر ام

 . و رتم ؛«یللملا

 ءایس ملیفرد دوکدیحا رط
 ۲۵ هحفص امنیس هراتس

 هریاجناترب لس حر
 زورماب ات زاغآ زا راکسا

 لوصحم« اکیرمآ اکیرمآ » :دیفسو

 حارط - ینداو ,ززیارپرتت اانتآ
 : ناهالاک نیج + روک د

 :یگن رملیف رد: دوک د یحا رط

 « سک و ف لوصحم , «ارتاپوئلک»
 :روک دناحارط رهلف لا یش ما

 .تیمسانیت رام كج.ریثوک د ناج
 ,لاتنمولبنمره « نوارب درایلیه
 سروب «هگنیلپسیروم «بو نولا
 : زا یلخاد تانیبزت - اگاروج

 .سک اف .سا لپ «تاکسا .مارتلاو

 .نسوم یر

 .«زنوجمأت »: ملیف نیرتهب
 -نتسیت _ ] دتب ان وی لافدو و لوصحم

 .زرچکیپ ترپول

 :دیفسو هایس :یراد ربملیف
 . «داه» ,وهگناوزمیج

 :یکن ریرادربمایف نی رتهب
 .«ارتاپوئلک» ,یورماش نویل

 وهایس ملیفرد:سابل یحا رط
 تشه» ۰ یدرارگ ور هیپ» :دیفس

 یسابما,نیر هنیس لوصحم ««مین و

 .زرچکیپ 1

 ملیف رد , سابل یحارط

 ویروتیو «فاراش نیریآ :یگئر
 .«ارت اپوئلک » ,یند «وراوون ونین

 دراچب رین وت : ینادرگ راک

 « «زنوج مات» «نوس
 : ( لیوط ) : دنعسم ملیف

 قشاعكی لادج:تسارف تربار»

 یشزومآ داینب لوصحم ,«اینداب
 .جا یجیپویلبد

 ها ته ملیق
 ملیف كابرثوا لوصحم .«لاکاش»

 .نملیفکگ الف دن ناو شا

 : سرک .فادلوراح ؛ژادنوم

 ورتم ««دش ریخستبرغ هنوگچ»
 .امار هنیس یوولام نیودلگ

 تشه»:یجراخ ملیفنی رتهب

 .(ایلاتیا لوصحم) «مینو
 یلصا اساسا نتمیقیسوم : كايزوم
 .«ننوج مات» ؛نوسدا ناج

 سابتقانتمیقیسوم :كيزوم
 :هدش تخادرپ اب

 امریآ » ۰ نیوهرپ دردی

 - شریم لوصحم یک هلگشوخ

 . نتسیترآدتبانوی ,سکنالاق
 ریغارم» :فینصت :تایژوم

 ساسحعضو»ملیفزا «دیمانپلوئسم
 تنوماراپ ,ننشک ادورپومرآ ««ردپ

 - نسوه ناو زمیج :زا كيزوم
 :ناکیم ات زا
 «دقتنم»:( نوت راک )هات وکیاهملیف

 , ننشک ادورپوب سارک - فاتینپ

 ریغ )  هاتوک یاه ملیف
 لوا لپردیداد,ور » :(نوتراک

 ملیف - روتناسود ملیف « « كيرک
 فراژ اپ اک ,كيترآ ملیف-روتن اسود
 .نملیف سوناژ

 برغهن وکچ»:یدادرب ادص
 یرادرب ادص شخب -- «دشنیخحست

 مولک فیفا دمو مورد وجعا
 .نوتلیم .یا

 یایند » : یتوص یاههفا

۹۰۹ة۹ة۹ة٩ة۵ة۹ة۵چچج.»مجسسسم_ِ_ِ»_ِِ»آاصصپاااصثس
 ۹٩۹ة٩ة٩ة٩ة۹ة۰۹

 .«تسیا هن اوید یلیخ یلیخ یلیخ

 دتیان وی « یزیک تک رش لوصحم
 ِ تایلا .یجیتلاو تست و |

 :(یامنیسیاههقح)؛ژاک ورق
 .سپ ,ازوک لیها ارت اپواک»

 ساسارب وی دانس : شراگن

 یرنه نایب هلیسو كي زا یبلطم
 «زنوجمات» ,نروب زآ ناج «رکید

 -وب راتسو ناتساد :شراگن

 نمیج : امنیسیا رب امیقتسمهدش هتشوذ
 .«دشریخست برغهنوگچ»«بو.رآ

 رگید زياوج
 گنب وریا دوبدای هزیاج

 ی ریل ات
 فا
 نیج یتسود ناسنازیاوج

 ۰ .توقرط

 سن هداد شک لا

 ناباپ

 هندن

 رولیت زیل و انیلم

 هشیپ رنهو ینانوب الصا سیرتکآ «یدوک ی انیلم 8
 مدید«زگ ره اههبنشکی» ملیفرداروا هک نساد لوژ بوبحم
 هچبتسین مولعم و تسا فورمم هجهل تحارصو یئوگ گرهب
 یاهتفه هکیروطب دراد رلیتزیل ابمه یصوصخب تموصخ تلع
 هب هاریبودب و هبانک و هنعط تشم كيوا لوق زا هک تسین
 رولیت نیل هتبلا . دسیذ پاچب یجراخ تابرشن رد رلیت مل
 توکس هشيمه و دهدیمن یروکرم انیلمهب یپاوج هنوگچیه
 كوک زیل هرابرد انیلم هک ینومضم نیرخآ .دنکیم رایتخا
 :هکتسنا هدر

 طرشصوصخب و دنتسهیتخبشوخ جوزآعقاونترب دزیل»
 .دن امدهاوخراداف و نت نفن ههسآ لاسات امتحنیل هک مدنبیم

 یغای ناناوج
 هک هدرواین زد رس یسک امنیس ملاع رد زونه 6

 یصاخ ینمشد و یکتشک ردپ هچ كروبوین شابوا یاهناوج
 ناب ایخ طسو اروا هک دود شیپ یتدم . دن راد نومل تلجاب
 نیرتهب «اهلتیب » دیوگب دندرک شروپجم و دندرک هرود
 یتقو مه لبق زور دنچ نیمه . دنتسه اند یاه هدنناوخ
 رم ین شرسه یافت -شابایخ دات تعرخآ
 دندرک شروبجم وقاچ شین اب ودندرک شاهرصاحم یفنهدزن اپ
 :دنک اضما نومضم نیراب ار یذغاک ریز

 فارتعا و قیدصت .نومل كج :ریز هدنتک اضما نما

 ایند رد یاهشیپ نه ,رترنهیبو رتنادان مدوخزا هک منکیم
 .درادن دوجو

 هشیلک لحم همان زور دنچرد حبصادرف فارتعا نیا
 یطب |شهچرد هک دادحیضوت هلصافالب نوملكجاما .دشپاچو
 تا هدش ًاضماب روبجم

۱0۳۳۰۰7 
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 - (۱۹۲۳) سنوت « اترزیب : دلوتم ( روتکآ ) از رک ونرا 6
 -یاهفرح صاقر - هزاغم هدنشورف - نیسیناکم : لغاشم - ناتسریب د تالیصحت

 یاهبلق - نازاس بلق - مکح نیرخآ - انیلاسم : اهملیف ةدمع - رتائت رد یزاب
 -ددامهانگ- تداسح - زاوآ زاوآ «زاوآ- نرق همین یاههلارت -زرم نودب

 یاهقشع - هوایپ فرطن آ و فرطنیا -مروآیمرطاخب ارت ردپ - هبنشکی نا امرهگ
 ب حابشا نیا - لپاث یالط - یراهاتام رتخد - هانگ بادرم - نرق طساوا

 رس ز - اهقازق - راب رورد یشحوود - هایس زادنا ریت - گک رزب ناوژ نود

 - نوعرف هربقم - اهنا رذکشوخ - ایفام - شتآ رد ژاتراک - نازوس باتفآ
 , باتهمرد لادج

۵ ,6۲۱5۱0۱0۱ 

 ایل اتیا . نیروت : دلوتم (هدننک هیهت) یدل اتس رک وکنا رف

 هیهت - اکیفارگ و ت امنیچ سشدیو ملیف هیهت هنسّوم زا یمین بحاص - (۱۹۲6)
 -رگاوغا رم ب هتفد نیب زا نابهک : اهملیف هدمع : هدننک هیهت كمک و هدننک

  یف یف لشار - دیفس یاهبش - نیک - نور مرسپ - امرصع نامرهق - لیماک
 نون اق «نون اق -یلاشوپ درم - نامسآ راتکه تي - (دایرف :نارهت رد) هزرابم

 هددورپ زا - بونجهاب -ناشورفتسد - حالم لشار -سانشا یاهمدآ - تسا

 -ناهارمه - ریشزور - یئایل اتیاقالط - شکمدآ - وپاک - مر رد حابشا - اه

 نو رکیموا -این د یاههلیحنی رتادی ز - هزجعم دض - اهتوافتیب - هب وب هقیفر

 . ربکا بد یابیز یاههراتس - هدشاهرو هدروخ بی رف

"(۳ (0 

 نیتناژرآ ءسریآ سونئوب دلوتم (ییرتکآ) لاتسی رک ادنیل
 -ناب ز یل وین اپسا یاهملیف رد یزاب -رت ات رد راک ناتس رب د :تالیصحت-( ۱۹۳۸)

 -لماک ی صخ رم -یچن اموک-نرتسو ناتساد :اهملیف هدمع-۱۹۵۵اکی رمآ هب .تمی زع

 . تن وشخ هاب رف -ومالآ

02۲۷۷, 

 اکی رمآ وی اهوا . ودیل وت «دل وتم :(نادرگراک) لو ما رک ذاج
 ۱۳ - یرتائت رایس یاهپورت هشيپ رنه -ان ایدنیا هاگشن اد :تالیصحت -(۱۸۸۸)
 هشیپ رنه-رت ات لقتسم هدننک هیهت -هشیپ رنهو روسژر ماقمرد رتائت رد راک لاس
 اهملیف -ملیف هدننک هبهت و تسرانس كسورع :ملیف نیل وا -ناد رگ راک امنیس

 -ككب وزن یگنهامه -یگ دن زصق ر -نادنمت ردق بتاسورع :(نادرگ راک ماقمرد)

 هزرابم-نادنمت ور یگناوید-حاضتفا ناب ایخ - عافدیارب یسازکت -ریاسمات

 نآ -فعاضم دیق -- یاهرقن نامسیر -اههل وابم -.مسجو ایند -افویب -ناسفاب
 -انل اج .همشچ -یرشب یاهدیق -تسا نم لام درم نیا -ریاف تییسا بزرکیو

 اب یرم هب . كچوک ی وراتن اف هرل -مرییمرس ایوررود ایز -هدکهدتش تشذگ رس

 هتخاس-هرب زجلا -(۱54۳۷هخسن ) ادن ز ین ادن ز می و ازیور وجن اب -تبحم می دقت

 بش-یزوریپ -زیون یلیا دد نلکنیل ماها رب[ -ًامسا طقف -رگیدکی یا رب هدش
 و انآ - هدشرحس هبلک -یتفروت هک ی تقوزا -مشخرسپ -دب ابیم نایاپ نینچ ام

 هتسد -ك رتخد ناها رمه -سفق ریسا بش هنارت -یعطق سدح -مایس ناطلس

 . ههلا -ناراکهبت

(0 

 سیلیل یره : یلصا مسا (هدنناوخ دوتک۲) ی زا رک کند
 كرت - جلاک اگا زن وآ :تالیصحت -(۱۹۰4) اکی رمآ نتگتنیشاو دل وتم -یب زا رک
  ویدادرد راک - كيزوم یاهدن اب روراک -یتدنناوخ راکب عورشو لیصحت
 : لیوط ملیف نیل وا -قطا نادود لیاوا رد رایس هاتوک ی اهملیف رو تک رش

 كي زوم -نمبلق تسا نیا -هاگشن ارد یخوش :اهملیف هدمع -كرزب تا راشتن |

 نی رتهب راکسا هدن رب) نمدارم-تشهب قرشم -نامسآ زا یئاههکس -هعرزم رد

 مغ یاههمغن شیادیپ - رابگنز هاررد -روپ انس هاررد -(۱۹«<عدرم هشيب رنه

 -تشهب ها درد یسکید -مچ رب دورس-شک ارم هاررد-تالیطعت هناخن امهم -زیکن |

 سلاو - ویر هار رد - یبآیاهنامسآ -.یدمآ شوخ هناگیب -یرمنس یاهکن ز

 ماب رب -(اب رلد رگ وداج :نارهت رد)روترآ راب درد یئاکی رمآ كي -یروتا رپما
 طقف - دیآیم هک تسا داماد نیا -كي زوم یاقآ -طاش جوا رد -مد هدیپس

 يزيچره-یتاهد رتخد تدیفس سنی رک -هدشمگ كرسپ .تیلاب هاررد -وت یارب
 هتف رگ شتآ هرم فا رشا سلجم -(درذگب زین نیا :نا رهت زد) دتفایم قافتا
 . كنک كنه هاررد -یشوخ نارود -وکب نم بن اجزا مه یکی

0۲۷7  , 5 

 - (۱۸۸۴ ) اکیرمآ ۰ اتوی : دل وتم :(نادرگ راک ) زورک زهبج

 - ( یدالد نویلیم كي زار :لثم یل ای رس یاهملیف رد تک رش) امنیس هشیپ رنه
 یاهملیف هدمع) -اهلوغ هرد :اهملیف هدمع -۱۹۱۵زا ملیف ین اد رگ راکن عورش

 یاهب راگ - ( لک وب رآ یتاف یاهملیف هدمع ) -جاودزا هاوید .(دیرسالاو

 یالط - متشاد نویلیم كي رگا -ریبک یوباک -راک راوس یاد -هدیشوپ رس

 1۹46۲ لاس

)۱10۲, 6 

 - رک ویک یئوید جرج یلصا مسا :(نادرکراک) رک ویک جرج
 كمك ماقماب یودورب یاهرتاثت رد راک عورش - (۱۸۹۵) كرویوین دل وتم

 همادا -كروب وین و وگ اکیش رو رتائت نادرگ راک ماقم هب ءاقت را -نا درک راک

 رد » ملیف كک ول اید شراگن : امنیس رد راک نیلوا ۱۵۳۸ رتائت رد تیل اعف

 هانگ -(۱۹۳۰) ییما رک :یاهملیف ناد رک راک تامک -«تسیث یربخ چیه برغ

 - (۱۹۳۱) هدولآ نز :ملیف نیل وا - یودورب یتنطلسهداوناخ -زیمآ تلیضف

 هم انقالط-د وویل اه شزرا -وت اب تعاسکی - نا دذگش وخنا رتخد :یدعب یاهملیف

 اب ولپس - دایف رب اک دی وب و -كچوک نان ز -تشه تعاسماش -نا رتهب امزا یئالال

 یتمسینادرگ راک -ازاز -لدطت-لیماک -(۱5۹۳۹هخس ) تیا وژووتم ور-تل راکسا

 نز -نز ثب هرهچ ایفل دالبف ناتساد -ادخو نازوس اهن ز -هتفر هاب رب :زا

 دنتسم ملیف ) مها نون اقو تعواقم -شت آ نابهگن -وا یئاوقم قشاع -هرهچود

 -(درک افعتسا هراک همین ) نکوزرآ ارم -رادل اب یزوربپ -زاگ غارچ -(هات وک

 لالدو نکن ام -وا صاخ یگدنز -مدآ هدند -مرس دداودآ -.فعاضم یک ن ز

 قافتا دیاب مهوت یا رب -سپ رتک ۲ -كيامو تاپ -جاودزا لها -جاودزا

 - تسا یشحوداب -نا رتخد -یناووب هاگتسا -دی ایم دوجوب یاهراتس هدنفید

 مامت ار رودب و زا راچ كرم زادعب) نایاپیب کنهآ -شو»ب یتروص یمنهج

 - (مامتان) دنفیب قافتا دیاب یزیچ -نمباچ ی -مر زروب قشعابب -(د رک

 .نم یابیز مناخ

 یفوتم -نادن ز راتسرپ -زاج زرتاس

۱۱۲۲۱۲۱۲۱05, 

 -اداناک .كيوزن ورب وین دلوتم : (هدننک هیهت) زگنیماک كج#

 رایتسد ماقم هب عاقترا - وداپ ناونع ورتم یاه ویووتسا رد راک عورش

 عورش -هاتوک یاهملیف هدننک هیهت -نادرآ راک -نا درک راک تكمک -تسی رانس

 وب دوتسا هدننک هه -هدن رب طیلب :ملیف ۷۰۱۹۳۵ زا لب وط یاهملیف هیهت هب

 ۱۹۳۸یودورب یدولم -صقر یارب هدش هدی رفآ :اهملیف هدمع -سک وف ءورتم

 هدهع زا - یتشک « یاهآ -برغ هب ورب -۱۵4۰ یودورب یدولم -ول ول ون وه

 و درگ - تكچوسک تغل هس -نوتیل رتخد -تفایض - رگ انش نایورهم -مدمآ رب

 یتصرف رتخد هب -ورهریموس -(بسایب هکشرد : نارهت رد) دیشخبب ارم رابغ

 سیب راپ هکی راب نب رخآ -ددا رب تفه یا رب سورع تفه سوم ارم «تیک -هدب

 هامهئاخ هوهق مامتان یدولم .تشذگ اهن ۲ زا دیاب هک یث اهه اخدور -مدب دار

 .اهدرجم نامتراپآ -راب نیمود یارب -نکنک -یبآ هتشرف -توا

 راد همادا
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 نساد لوژ و یروک رمانیلم

 «یکاکپوت» ملیف رگی دز وردنچ ات
 ملیف روهشمنا درگ راک نسا دلوژدی دجرث (
 «یفیفیر» و « زآ ره اههبنشکی» یاه
 یم حتف اراپ ورا یاهامنیس یاههدرپ

 ملیف نیا هک تسیتدمسی راپرد .دنک

 یروک رم
 و بت رم یاهن ادن و و ک رزب ناهداب
 راچودا ریس راپ نایچ اش امت شیدی را ورم

 ضیرع یاههدرپ یتح هک هدرک یتلاح
 یاجشدوخرداروا دن (وتیمن مهامنیس

 -یفی ر» عونکی «یکاکپوت» ملیف .دهد

 یارجام هکتسا رلاکینکتو یگنر «یف
 ار«یکاکیوت»هزوم هب ک رزب دربتسد
 ت انیلمو دانک ی م فی رعت لوبت اتسا رد

 هک دراد هدهعب ار ین زشقن یروک رم
 وا یربهر تحل کر زب هربتسد نیا
 . د ریگیم ماجنا

 ِب یروک رمانیلم تاقالم یا رب
 ؛متفر مجنپ ژرژ لته وا تماقا لحم
 .دوب وادل وت لاسنیمه ویسزور«زورف ۲
 ام تاکی ربت باوجرد یروک رمانیلم

 ز رطب » :تفگ دی دنخیم تدشب هکیل احرد
 نسادلوژ .«متسه نیکمغ یک انتشحو

 « یروک رم انیلم » درمو نادرگ راک

 یور هک ناشی اهق ودنص و اهن ادمچ نایم
 هدین ابسچنا زول سالاپ لتهسردآ نآ

 ناجنفكي انیلم . دزیم مدق وب هدش

 یوردعب و درک تسردمیارب كرت هوهق
 دنیبب هک دش رظتنم و تسشق یلمخمهب اناک

 عورشیلاوئس هچاب ار ماهبحاصم نم
 ماهبحاصم لاوئس نيااب مهنمو منکیم
 : مدرک عورش ار

 ثعاب هک مفسأاتم
 دیاب یلو « موشیم ناعتین امصع

 كي نتشاد زا تقوچیه هک مس ربب

 تحاران یگ رزب ناهد نینچ

 ؟ دب اهدش

 هچ یارب : یروک رم انیلم

 هچ دینک شوگ ؟ موشب تحارا دیاب
 ناهدنیااب نم زیچرهزا لبق میوگیم
 هدیسررظنب روطنیا هشیمه هک کر زب

 رد نم تفرشیپ عنام نیرتگر زی هک
 زا , ماهدش دل وتم . هدوب هدنبآ

 نمب ابترم هسردمو هاخرد یکچوک

 عقوم و دنبب ارت اهد انیلف»دنتفگی م

 ناش ارد تاهنادند ردقنیا ندیدنخ

 ناهد یگدزب مدرک فشثک هک دعب «هدن

 نم ناهدزا یمک تسد هروفا رک نوج

 لاحره ؛دش تحار مل ایخیمک .درادن
 یاهلئسچیه مدوخیا رب من اهدیگر زب

 متخانشا رنسا دلوژ هک دعب یل و هدوبت

 یکینکت هلئسمكی تروصب ناهدیگر زب

 وت» :تفگیم نم نساد لوژو دمآ رد

 مه تدوخ ؛یتسه یگرزب سیرتکآ
 یل و مداد تتسودیلیخ نم هک ین ادیم

 مذ | وتیمن یدنبث ار ناسد نیا رگا

 منک تسرد وتاب مه ملبف كي یتح

 هجیتن ندسد زا اهراهربملیق نوچ
 .«دن وشیم هن اوید وت ری وصت و ناشراک

 اهرا هریملیف هن ؛نساد لوژ هن الاح

 نم ناهد فاخم ادبا اهساکع هن و

 داماک تب اب نیا زا محوزونمو دنتسین
 ! میتسه یضارو تحار

 هچ رگید ناتنحور هب

 ؟ دراد یطبر
 محورابنم : یروک رم اذیلم

 فک رزب نابحاص زایکی ادنیا و مدنخیم

 مهیئاکی رما یزاسن ادن ه ریمخ هن اخ راک
 رال را زهدصهن تساوخیمو دش هجوتم

 من اهدزا سکع یرس كي نتفرگیا رب
 ٩ دینکیمن رواب ار مفرح .دهدب نمب
 ارمف رح مياقفرزا مادکچیه متسن ادیم
 هک تسا نیمه یا رب و دننک یمن رواب

 داهنشيب نمب نآ رد هک ار یاهما نم
 نآ اس نم هک یفارگلت و دوب هدش
 .ما هتشادهگن زونهمآ هد رک درا رد اهنشیپ

 امنیس یایند رد امشزا

 هدرب مان شوهاب نزکای ناونعب

 یاهدیقع هچ دروم نیا رد هد وشیم

 ؟ دی راد

 ,منیبب وگب : یروک رم انیلم
 ؟متسه یشوهاب نز؟نموت رظنب : لوژ

 نینچ كي مهنم : نساد لوژ
 دایز اهفرح نیازا . ماهدینش یزیچ
 . دوشیم هتفگ

 یصوصخروطب نساد لوژ 8
 یریظن یب و یلاع نز امش هک تفگ نمب
 - ناسناو تواخس زا راشرسو دیتسه
 تقو هچ هکنيا درومرد یل و یتسود

 یزیچ دش دیهاوخ ادج رگیدمهزا

 درومردامش منی دیئوگب الاح .تفگن

 ناتیئادج هرومرد و هدیقع راهظا نیا
 ؟ دیراد یرظف هچ نساد لوژ زا

 نساد لوژ : یروک رم انیلم

 وا . تسا ینتشاد تسود پیت اعقاو

 فب رعت نی ری اس یواهپنمب عجار هشیمه
 دی وگیم هشیمه نم دوخب یل و دنک ی م
 ادیب ناوتیمن این ددد اری ز چیه هک

 .دشاب رورغمو ربکتم نم لثم ۹۲ درک

 یزیچ ناتیئادج هرومدد
 ؟دیئ وکب دین ا وتیمن

 . زیچ چیه : یروک رم انیلم

 مایلمق رهوش زا هتشذگل اس : نیا زجب

 . متف رگقالط
 «نسادلو ژزا رظف رص 1

 نادرگ راک نی رتگ رزب امش هدیقعب

 0 تسیک اهنیس

 نیا باوج : یدوک رد اذیلم
 وکی ردف:تسا ناسآ یلیخ منا رب لا وئس

 . ینیلف

 راگن ربخ نمرگا تشنودب 89

 راگن ربخ كمي میاجب و مدوبن یث ایل انا
 :دیتفگیمد رکیم هبحاصم امشاب ید وس

 . نامگ رب رامگنیا

 لایخ هچ . یروک رم انیلم
 مدب نامگ رب رامگنیازا نم ؟ دیاهدرک

 تبحص شی اههلیفرد امئلادوا . دی ۲ یم

 یتحا ران ثعاب یلبخو دنک یم یگ رمزا

 ینیلف وکی ردف هکیلاحرد . دوشیم نم

 « رگ و داج تای وا . تساهداعل |قوف

 . تسا زاب هدبعش , تاب

 عجا را ر ناتهدیقع منا وتیم ]

 ؛نرول ایف وسالثم :مس ربب ناتن | راکمههب

 ؟ ادیجپ رب ول ول انیج .ودراب تیژی رب
 هک هتبلا : یزوک رم انیلم

 نرول ایفوس لب اقم رد نم

 دداد یداک رپ دادعتسا ردقنیا هک

 ودراب تی ژی رب . منکیم فعض ساسحا
 یلبخ بحاص و دراد پیت هک تسیث ز

 ادب رتمهمهمهزا و تسا رگید یاهزیچ

 ی ز ناوتیم تردنب یلیخ .تسیا حیقو
 و دورب هارد هنهرب هک درک ادیپ اد

 ادیجی رب ول ول انیج زا . دشابن حیقو
 نم هک تسای ز «دی [ یمن مشوخ دایز

 لاحرهب مشاب وا لثم متسی لیام ًالصا

 .تسنم زا رتهب یلیخ وا نیقب هب بی رقسدح اب
 اهیئایل اعیا هب عجار

 ؟ دب راد یاهدیقع هچ

 دنتهابپ ز : یروک رم انیلم

 ساسح یلیخ یئاسیز لب اقهدد نمو

 دن دلب ایل اتیا نادرمرگی هفرطزا متسه
 نم دنیوگب ار ایئند غودد نیرت ابیز
 .دی آ یممش وخ یلیخ اهوگغ ورد و غورد زا

 . ملاوئس نی رخآ اماو ..
 لثمدنهاوخیم هک و اهن ز هب دین اوتیم
 ٩ دینکب یاهیصوت دنوش امش

 نم «ه هوا : یروک رم انیلم

 متسهلئاق یدایز مارتحا اهنز یارب
 یمارتحایب اهن اب راکنیا اب مها وخیمن و
 : . مشاب هدرک
 امنیس هراتس

 . دین ا وتیم

 ۳۱ هحفص



 «نوتنک ناج» یارب

 یگنس یاهحول شراکمهكزن
 لب ابیاههبارخ ردهک دسریم
 هدسهآ تسدب میدق روشآ و

 لاس رازهششهب نآ نامزو
 نوتنک ناج تشگ ی مرب لبق
 نآ رد هحول نیا نتسکشاب
 یتشک ك- زا یکچو؟ لدم

 هدهاشم و دب اییم ین اتساب

 یصاخ هحیار و یتشک نا

 وارد هتساخیمرب نآ زا هک
 توخر و هجیگ رس ساسحا
 .. , لنگ یم داچبا یصاخ

 تی رم ۰۱ :رثا

 دروگیس .دیشخب نودنک هب یصاخبلق توقو یمرگ واتاملک

 .تفگن یزیچ نگید هدش شوماخ

 توس یادص نآ لابندب ودشهدیشک یریفص قالشدعب یا هظحل
 دنلب ار دوخ یاهوراپ نوتنک یولج نانز وراپ . تساخرب لچاز

 وداپ زین دروگیس .دندادریگ یصاخ لحم رد ارنآ یاهتنا هدرک
 اکاا .دادرارق شصوصخم لحمرد ارنآ عضو نامه هدرب الابار ۱

 : تا | وجت هب

 نوتنک ۰ دن روایم اذغ دعب دن وشیم ارام نالا . نیش -

 كمن .دشریزآرس شرب ایرد روشو درسبآ دعب یاهظحل و تسشن
 رج زنی نوتنک یلو دروآ شن اگ دبدب كشا هست وا یاهمخزردبآ

 رد هدیزرو یاهمادنااب هایس مالغ ود . دروخورف دوبروطرهزین ار
 دن دیس ریمهک یتکمین رهرانکب .دندمآ یم شیپ اهتکمین نیب فیدر

 ود دش مامت اهن آ راک یتقو 9: اخبآ زا یلطسنزوراپ رهرسرب

 یبوچ هساک كب و باقشب كي نزوراپره یولج هدمآر گبد مالغ
 کگ رزب هصرق تكيو رک یریمخیئاذغ یوتحم باقشب و

 اذغ نوتنک . دوب کگنر هریتو ظیلغیمیام یبوچ هساکردو دوب نان

 هچره اذغ نیا . دیشکسس ار هباشون نآرس تشپ هدروخ علواب ار
 . دوب ذیذل و یوقم دوب

 : دروآ بلب یدنخبل هدرک وابور دروگیس

 یهاوخیم هچره . تسین یربخ قالشزا یگید اذغ مقوم

 . ردارب ,سریب نمزذآ
 : تفگ نوتنک

 تراک دشروطچوت . من ادب ارزیچود مهاوخیم لوا نم

 ِ دن روآیم یی احک زا اراذغ یا مهدعد و داتفا یتشک" ناب

 ۳۲ هحفص هانیس هراتس

 رادنپ .د .پ :مج رتم

 7 تی روس

 یردننچیهرد « دن رو آمیتشکب هر رس یاهردنب زا اداذغ -

 -وداجرهش هک ایل اتخاما رد یتح دوش فقوتم دایز یتشک دن راذگیمن

 فرطب سشکچیه 3 دن راد تشحو شنا اجهمه . تسا نارگ
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 نابداب هلصافالب نآ زادعب و دن رو ایم یتشکد اراذغ نامالغ
 دد هک كرد نناو « هایم بهار نآ

 .دنتسهراهق ینارگ وداج ودره دنراد تماقا خرس هشرع

 : داد هماداو دیشک سس ار یبوچ هساکیوتحم دروگیس

 شاتساد ء داتفا یتشک نا نمداذگ روطچ هکنیا اماو طب

 یاهدعاب هزین خرس «روگنار» نایوجگنج وزج نم . تسارصتخم

 یاهزور . مدرک تک رح بوذج فرطد لامشزا یتشک:دنجرد نکند

 یدایز یاهروشک و متشانک رس تشپ اراهابرد . میدوب هاررد است

 ششزآ شیب ام یتشک هدزا هک دعب اهتدمات میدوشگ یشمش برضب ار

 درد هک میدیسر یرهشب صمرواجم ینیمزسرد دوب هدن امن یقاب ات
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 . دن وشیم مزاعو دن رادیمرب

 . دوب هتشادرب نامساب رس شتسرپ یاه جربو اهدبعم نآ رساس
 یادخ نیدوا زجب دنتشاد دبعم رهش نیا رد اهروشک همه نابادخ

 دا یبش نواب . دش ام مشخ تعاب ما نیا  لاامج نامدرم

 هارد هتشادنپ ییشمش کند نفت شهاب نم یرایس باش ندیشون

 میزادن ایبنوریب ارنآ یادخ میریگب اردباعم نیازا یکیات میداتفا
 یاهن ابایخرد راذگ و تشک .میزاسنیدوا های اراجن ا و

 هایس بهار یدابز هدع اجنآ رد . میدش دراو هدیسر یدبعم هب رهش

 امن اب ۲ دن دود تدابع لوذشم دنتسه یتشک رد هک اهن اریظن شوی

 ام نسرف هتف رگ رد ناشا نیب یاهلول و ناهگ انو میتفگ اردوخ دصق

 مینک حتف ار دبعم دوب كيدزن و میتشک اداهنآ زا یلیخ
 ِ تساخرب یقود یادص هک

 . دنتخی ر



 5 رد بهار هدع تی راخعا یارد دد ال دی

 : تعاح روا

 .تشاددوخرد ار نارگ و داج یاون قود نیا ؛ردآرد 7

 ییاوخو داتفا نیمزب ناماهریشمش هدشتسس ام تسد نآ ندینشاب

 ید اقا یو تمدوخ .ع کتخ را یک و تشک یلوعسم ام رم ری سو

 ار منارایو دوخ مدرک زاب مشچ هک یتقو . مدیمهفن یزیچ 9 َنش

 ال اتخاما ردنب رد مدیمهف اهدعب دیعمنیا . متفاب یرگبد دیعمرد

 فارطا ح او ماش نابهار نامهزاب مهاجنیارد تساهتف رک رارف

 هدلکشو رج راس هد ری رب اراه اف میدم ناهدروح

 هک دن دن اشک یتشک یاب یی اوه .افن دات رف .یفرط اواهزا مادک ره

 سا بشاو یعش یادت نم عن نآ زا .دوب هتخادنا یگنل ردنب رد

 . ماهدوب وراپ
 ِ تفگ باجعا اب نوتنک

 ورق با وخب ار یا یقود یادص هک مدود هدینشت زوده -

 و تیوت

 3 تفاوت

 هه مو اتم نیک .قتصم ید تنش یهاوح .هعاشلا مه

 فو سو

 تخاوف کیو هه شو یاهعرمر یادص انس تشزا
 شخب شمارآ و ذفان یئاونب هتفرگجوا جیردتب همنمز نیا .تساخرب

 شزاون ار باصعا فیطل یتسد لثم یثوگ هکیئاون « دیدرگ لیدبت
 .درکیمریزآرس یمدآ حورب اداوگ یبارش نوچ مهار توخرو دادیم
 دیشوکیم دود درک دات ا راهمشچ هکیل احرد وم نت کگنیکیاو

 دنج" . تسا لب یاهدب اف و دنک تمواقم باوخ هبلغ یا دیخ ات

 .دش مخ هتیس یور شرسو هد مه یمارآ وا یاهکلپ دعد هظحل

 دروگیسزا رتشیب هظحل دنچ تسناوتن دوخشالت یاهتنمابزین نوتنک
 یهاتوک تدم هلصافب زین واو دنک یرادباپ ادص نیا ۳

 . تفرورف یقیمع باوخب

> > 

 شوجو بنجب نوتنک روءعش قامعارد اع نیچ باوخ قامعارد

 نهذ . دنک توعد ندشرادیب هب هداد ناکت اروا یتسد ی وگ ؛ داتفا

 یاهکلپ ۶ اد ناش لمعلا سکع یرادیب هد هاش نیا ی وا

 دوخ تیعق وم «نوتنک » یل و دوشزاب مهزا تساوخ ًاجب ردت 99 2

 اه یو رد ۰ دیک فواودوخ مقج ندوک رابزا هدر |,داتفاب
 باوخ رد . تخود جراخب کت كلپ یالزا هدوشگی ک دنا طقف ار

 هشرع هجوتم شاهرهچو هتشاذگ ۳تسد دار ره نونک او هدرت تل ح

 . دوب تگنر خرس

 هدروآ شیپ سس نزود خرس هشرع فرط دد لادوگ یالابرد
 شا همدختسم یرگیدو «نیداش» ودن آ زایکع .دن دود هتخود وابمشچ

 ؛: تفگ هدشرتقیقد وای نر . دود «ول اتاس»

 لاگین نا وریپ زا دناوتیمن نمرظنب درمنیا « نم یوناپ
 . دنديشکيمن ریجن زب ادوا هن رگ و دشاب

 نوتنک مادن اب قوشزا یاهزرل «نیراش» مالک گنهآ ندینش
 : تفگ كرتخد . دنکفا

 لاگرن. هب یگا وا . مدوب هدرک هابتشا نم . تسوتاب قح
 . دوش در هشرعود زرمزا تسناوت مت دود هدروخ یرادافو تنک و

 .دراد یاهدیزرو مادنا هچ.نم یوناب تسابیز هچ دینیبب -

 ؛ دیکنجیم نابهاراب نیش لثم زوطچ دیدید
 0 تفگ نیراش

 دارق انگنت رد هک یشومره . دراد یتیمها هچ ندیگنج

_ِِِ«ِ( ۰۰۰۰۰ 

 ۳۳ هحفص امنیس هراقس

 هداتسرفناونعب یکتخاسرهاظابروطچ تسه تداب .دگنجیم دریگب
 سد را روطج کراد هات ار نر و نا نم دزن «وب اند

 دو

 ی : :دوک هفاضا هیشک یه یواش

 هک نآ اب ,درم نیا میوگب هکنیازا مراد مرش نم « هآ -

 نم بلقرد تسوسرتو وگغورد هک نآ اب ,تسین شیب یزجاع هدرب

 مراد مرشنم .مدوب هتخانشن |رنآ نگرعالبق هک هدروآ دوجوب یساسحا
 ار دم هرات تا هکنسازا

 ۶۱ ته داری بک مار رحم شش اف قبوک

 : تفگ هتفرگ

 دش ابن اهنیا زاكيچيه وا دیاش. نم یون اب دینکن هبرگ -

 دداد یاهنادرم تروصهچ دینک هاگن . دشاب هتفگ تساد هک دیاش
 گ نینک تاهک ان ی .دش دارق رب توکس یاهظحل اجنیارد

 : تفگ

 داه دراد لچاز. نم یون اب مد وند ۳

 تار اهمشچ نوتنک و دندش رود ناب اتش هتساخرد تا

 تم نوع ازاد نینط دقاف توس یاتصدم هظعا دن

  تفارد ار وراپ هتسدو 5 یاهزایمخ ۰ درود مشچ

 كد « نم راش».تشادن یبیدرت. هق راقنس فعش زا شیلق

 دناادرک ی یس .تدهذک شن ابل زارایتخایب یدنخبل .تسا هتخاج واب

 درم . تسا هتخود واب مشچ یواکحنک اب هک دید ار یو و تست و

 : تفذ وم تر

 یاهدیدینیریش یاهباوخهکنبآ لثم. نم تسود یدنخیم _

 : فک لوک

 هتخیسگ یاهریجن ز باوخ. یدازآ باوخ. ی اهباوخ هچ
 ۰ نت رنوخ یاهریسمش و

 :تفط هواع ناب کوس دروگیس

 . دنشخبد قفحت ور باوخ سا یرور نایادخ مراودیما

۵ 

 بل و) هایحس

 تا یزاین نتفخ یارد نودنک . ی باوخ تدون رد

 هتفوک نانچار واقالشتاب رضو نیگنسیودراپتشادن نیمآ رحسیاون
 ِ د رد ته درد شاهناوختساو تالاضع مامت هک دود هدرک

 ی امعمنودنک هرخالاب ات دود لا ونمنیمهد عضو یزور دنچ

 تشاذگ نایم رد دروگیس اب دوب هدمآ شیپ شیارب هک ار
 یاب ایآ دوب هدش عقاو هشرع طسو رد تسرد نان زوراپ لادوک
 دراوف هدمآ نیئاپ هایس هشرع یاههلپزا تشادن ناکما هایس نابهار

 الاب رد ح فرط یاههلپ زا و دنی امییب ارنآ لوط « دن وش لادوگ

 لادوگ لوط مامتلچاز روطچ ؟ دننک فرصت اد خرس هشرعو دن ورب
 یگیمان راصح وراوید هک داد باوج )ی ؟دومیپ یم هناادارآ ار

 هشرع فرطره زاهک لکش نیاب دراد دوجونانچ مه زین اجنیارد
 لناقم فرط یاههلپ زا یلو هنوش لادوگ دراو دنناوتیم دارفا

 نیرحاسیتشک نیا هک دوزفارکیپ لوغكنيکياو .دن ورب الابدنت اوتیمن
 دددن راچان تنالک ای نیراش دزادن ایم یگنل یردنب رد هک یتقو تسا

 هقوذآ لمحو دیرخیارب دنناوتیم اهثآ دارفا طقف دنن امب یتشک
 نوچ تا نکمم ی رارف اهنآ کارد دن وش جراخ-یتشک زا

 امتح دیابو دشکیم دوخ بناجب زیرگیب یوحن هب اد اهنآ یتشک
 . دین تعجارم

 -" ورا همادا



 اهژور یلوم هدنیآ هماس رب

 2 زور نام هوس ۳ را

 اهزژور یلوم رد یدوزب

۰ 

 [ 3و اساس ست

 و تم

 یف وین وتنآ
 یچاشامت هجوت

 7 « عوفو نا ؛هنحص عوفو

 تامزابدی اب

 نان امرهقیحور تلاح زور صاخ
 دنک ادیپ تقب اطم یلک تیعضوو

 رادیب اربش یتشیب هک یمدآ
 هتفوک و هتسخ حبص الاحو هدوب

 یمدآ اب طیحم زا شایقلت تسا
 تحارتسا و هدیب اوخ ار بشمامتهک

 ,هتسخمدآ .دنک یم توافت هدرک

 ؛ءایشا هب .تساتحاران شاصعا

 رتشیب دوخ فارطا یدام طیحمهب
 ی عقاوم زا

 ناابهک یساسحا تسا نیا «دنک یم

 «فوسک »ملیفزاغآ رد عطاق لکش

3 
 و هتسخنان امرهق هک مینیدیم

 دنتحا ران

 ادب تساسخ

 هایشا محازم روضح
 زوزویادص .تشاسوسحم یب وحد

ِِ 
 یاریدب اش ساسحانیا .دشآ رخیم

 ینوینوتنآ اب اتشا ان یچاشامت

 مک هولج یعیبط ِِ و هبب غ

 یعقاو یساسحا «لیلدنیمه یلو

 هک لیلد نیمهب لیصا و

 روطد نین ر هن اکیب یچاشامت

 تل

 دن اضتبم ساسحانوردب هاگ ] دوخان

 نیارد تل طیحیم نیا اخر

 یعامتجاو یمسجو یحور ناقفخ

 احک رد ین و و یاهمدآ یارب

 ینادن نیا زااهآ ؟تسهرارفهار

 یاهمدآ ۰ ناشدوخ سا هک

 هدارگ اند اقن ادرگ تییظف نگسد

 و ؟دن نیرگب دنن | وتیم هن وگچ

 . دشاب مه دیابنو تسین یرارف

 تاظحل « فوسک » رد ملیف

 رد «ایروتیو» یتخبشوخو یداش

 یهاتوک هنحص یط «ملیف سارس

 رهشمارآ هاگدورف ردیو هک تسا

 . دوشیم هدید «انورو»
 یاهادص ۰ هداس یاه هرظنم

 یداب ؛ باتفآ ؛هاگ دورف یلومعم

 روتومهمزمز ؛دزویماهنمچرب هک
 سک اب كوج كي . امیپاوه كي
 :(تكيزوم شخپ راک دوخ هاگتسد)

 «ایروتب و»یداش اهنیا عومجم زا

 نینچ رد .دوشیم هتفرگ وریطقت

 یاهلکیهرگید یاهمدآ یتاظحل

 هنحصرود هنیمزردصخشمان و وحم
 دوجوهب جایتحا كل ذعم دنتسه

 لیامت.دراد دوجو نانچ مه اهنآ

 نارگیدزارارفو شیوخ زا را رفهب

 دوجود یمد | لدرد یتروصرد طف

 دوجوودوخ دوجوهت هاگ ]هک دیآ به

 اب لاحرهب دیاب .دشاب نارگید

 تسس دنچره ؛یاهطبار تا کد

 یهاگ هکدشاب هتشاد اوهرد اپو

 هک دوش داجیا وا رد لیامت نیا

 هطد ار تا زا کن کف اهن آ زا

 ساسحا ؛دوشیم هدیئاز ساسحا

 نکمم هک رایفهب لیامت

 دشاد هتشاد یپدد یتیاضر

 ادعبتسا

 نا 7

 راک رهوج نایب رد یشالت تسا

 كبسهک یزاسملیف راک ؛ینوین وعنآ

 شدوخب یصاخ دحاو لومررفو

 لثم هک یزاسملیف « دربذپیمن
 و رس ناجا دم یکیم دا واج ب
 ار«یناسنا یدمک» ریگیپ روطب

 یثابیز و شیاسآ درو رخآ ق

 ناملبللاسوعاونا زاتباثلبملماک و كل رزب هاگشیامن رد

 ۰ دینک ندید ناکدوک حیرفت لئاسو وباوخ قاطا

 ۴۵۵۹۳ - ۵۴۴۹ نفلت تشپسیددا ها راپبچ هاشناب ایخ



۳ 
 ۱ | ۲ ۱ / زا اد

۱ ۳ ۳/۱/۱۱۱۸ 

 لودج

 تاقالمتقو» یاهملیف سرتک آ لیماف مان -۱
 .«كين كيپ» و

 «زارد كنل اب ای» و «هلحم یاوسر» یاهملیف هشيپ رنه -۲
 «فوسک » ملیف نادرگ راک لیمافما -۳

 سیترک ینوت یاهملیفزا یکیمان 6
 ۸/۵>د«ادارتسال» ,«اهدرگلو» یاهملیفنادرگ راک مان-۵
 .«نکپرد زور ملیف ناکشب رتهزا یکیهمان ۳

 رهوگ » و «دیرفآ ار نز ادخو» یاهملیف نادرگراک -۷
 .«باتهم ناشورف

 « <تعاسرد ناطیش» ملیف ناکشیپرنهزآ یکی لیمافمان -۸

 زنوجنیل وراک و نتربدراچبد تک شاب تسیملیفناونع ٩-
 رد هک دش دیهاوخ لودج لحب قفوم یتروص رد 9

 «سیراپ یاه همغن» مایف سی رتکآ مان (یدومع) یزکر م نوتس
 .فكی | تسدت

 «میا هن اکبب

 ناگدنناوخ هجوت لباق

 مينکيم شهاوخ تاقباسمرد ناگدننک تکش زا
 یاه تک اپرد ار تاقباسمو وکخساپ هب طود رم یاه همان

 . دن راد لاسوا یاهن اک ادج

 تاقب اسم هرثاد

 هلحم تاق ۳ خساپ

 ۷۲ هرامش

 ار اهملیف نيا 9
 ؟دی روآیم دایب

 هار -ناوج یاهیشحر

 تي یاه زاب رس ب ناراکدب

 .بیسهزجعم س فوسک - مشچ

 . هبن اجود سوساج

 هرامش تاقب اسناگ دن رب

 ۲۹۳ نایم زا ۴۳

 حیحص خساپ
 -۱ : نایاقآ و اهمناخ

 ود هدن رب) نایلک ار كيفار

 م ۲ (نآ ره - هحفص هندع

 ود هدن رب) ین اخریم نیرس
 - ۳ ( نارهت - هحفص ندع
 ددعود هدن رب)زرما رف سابع
 تکنشوه - < (نآ رهت- هحذص

 -هلجملا رتشا هامود)ین ادزوج

 .(ناهفصا

 دنن اوتیم ناگدن رب 9
 ابدعبب هدنی۲ هبنشزور رصعزا
 رتفدب همانسانشنتشاد ها رمه

 . دنی امرف هعجا رم هلجم

 ککنشوه یاقآ یارب

 هلجمهدنی [هرامشزا ین ادزوج

 . دوشیم لاسرا

 روهشمزا یدادعت اهنیا

 دوویلاه ناگشیپ رنه نیرت
 ریخا یاهلاس یط هک دنتسه
 راکسا هزیاج ذخاب قفوم
 هک میتسه نئمطمامو دن |هدش
 ناگدن رب لماک تسیل پاچاب
 ٌز ناونع هلجمرد راکسا زیاوج

  ناگشیپ رنه نیاهک اد یث اهملیف
 هب قفوم اهنآ رد یزاب رطاخب
 یب وخب دن !هدشراکسا تفاب رد

 ناگدن رن نیازانت ه.دیب ادیم

 مان و دینک باختن ( ار راکسا

 هدن رب نآ رد هک اد یثاهملیف
 ات دینک رک دن اهدش راکسا
 هدرک تک رش هقباسم نیا رد
 .دیش اب



 یسومشقت رد

 ملیف زا روهنب شقن رد

 «نامرف هد» « روهنب » ملیف زا

 نوتسش ن ول راچ

 نطدمجاماوج موم

 دوب نینچرما سس .9
 دذلب نب ناکتشرفا ریش رو

 مان «درسبآ » نادب هک یاهرد
 اهنکسمهمه زا رتعیف ردن دوب هد اهن

 زا كانخارف یاهناخرد ,نامساب
 ؛ نتورف یدرم راگ زور نامدرم

 وا هک تسیزیم یشورف بوچ سپ
 . دوب «نوتسه نوتلراچ» مان ار

 غلاب لهچ هب سع نینس ارواو
 و دوب هدیشک یتماق ارواو دشیم

 یندرگ رب تشرد یرساب دنمروژ

 یناشیپ هداشک و هنیسخآ رف «ربتس

 نامشچینیب هتسکشورمک كيراب و
 وا ... تردق و تبالص تباغ رد

 دن وادخود, نگ رب ین زهب ار« ابدیل»

 وارب هک دومرفاطع یرسپ ناشیدب

 «...دن داهن مان «رزیرف»

 زا ندرک دابو ندیشدنا 8

 و بلاق هب « نوتسه نوتل راچ»

 نامزو حیران باناق تا ی
 ات ودیو .تسانکمم ریغ لیجنا

 نو لی قاره
 ینوبزیولت همانرب دنچ ردوهدرک
 لیجنا یچاشامت اهن ویلیم کارد

 تا دوجو ای یا هدناوخ

 اد یداع یاهمدآ زا نت یبهذم

 یاهتوعد سا ی

 زا هباطخ و ظعو یارب رامشیب

 :دسوبمش ارس فلعتم یاهاسیلک

 «نوتسهنوعل راچ»قلاخ 1

 .ب . لیسس «سدقمدرم» ناونعب

 .دوبفورعم زاسملیف.دیقف لیمود

 دیعتسه ر) تم

 بیجعتهابشهب . هجوت اب هک دود وا

 همسجم هرهچ اب نوتسه هرهچ

 درمنیا («ژنآ لکیم» رثا)یسوم
 درخت تل » «نامرف هددرد ار

 وقت لب نوتتسر نگو
 هن امیمصار وا مدرم هک دش ثعاد

 .دن ییذیب یبهذم رکیپ كيناونعب
 هناگب یسوم» :دیوگیم نوتسه

 سدقم تا7 رد تا یتیصخش

 مالسا و دوهب , حیسم بهذمهس
 یثانشآ یارب نم «دوشیم هاظ
 اهرابار لیجنا طقفهن وا اب نتشیب

 هن اسفازا,نآ رقزا هکلب مدناوخ
 یناتساب تاجتشون و دوهب یاه

 ما و ها رقیه
 هکلبمتخانش ار یسومطقفهن وحن

 حور یگید . مدش هتسویپ وا اب
 .د وین ادج نمزا مدکدب درم نا

 ی
 نامرمق كي ناونیب واب عجار

 ارم یسک رگید» :دیوگ يم خیرات
 هک ءمتشمد درف ناسنا كي ناونعی

 دن نیم تاوارک زورمایاهمدآ لثم

 ؛درادنلوبق دشوپیمر!ولشو تک و

 دروم رد زین عوضوم نیا فالخ

 ینعبتسا قداص اههشیپ ینهزا یلیخ

 زجهک دنتسه اههشیپ نه زا یلیخ

 نرقمدآ بل اقو داولش و تا ند

 زمیج دنتسین لوبق لباق متسیب
 نیمه و تراگ وب یرفمه «ینگاک

 نیا ذا نامدوخ ندلوه مایلیو
 روت انسكي ناونعب ندل وه.دن |هلمج

 ربخمكي .تچ نابلخ كي ,ناوج
 درم تك هاگ | راک كی ,همانزور

 .دوشيمهتفریذپ دوزیلیخ هراکیب
 لثم نرتسو كي رد هینیبب یلو
 .تسا حاضتف| ردقچ «ماظن هراوس»

 یتاکیرمافورعمیاههمانش امن رد

 نملثم یاهشیپ رنه یارب زورما
 یاه هتمانشیامن ۰ تسین یئاج

 اب ,اهدرمریپ هب اي ام هتسجرب

 اهنز هب ایو یصاع نان اوجوت هب
 ««سوه مانب یسویوت » دزادرپیم
 یناوریش یورهب رگ »۰« تین كيپ »
 « هتشذگ ناتس ات ناهگ ان» ؛؟غاد

 یاهراک ردد اش .دنلیبقنیمهزا همه

 دردد ییتسسک راثآ و ی یا

 هک روجره لاسرهنم .دروخب نم
 یریپسکش شیپ اتودیکیرد هدش
 یودمراد زونه . موشیم رهاظ

 افق اشک تک یا
 رهاظ«تبکم» شقن رد تبون جنپ

 .ماهدش

 وحن هد ملکترد وا یادص

 تردق ومکحت ضلست نر یصاخ

 نامرهقكي یخی رات تیصخش تي
1 

 شسرسد هد یثح ۰ دراد ار میدق

 و هدرمش نحل اب نین «دزبرف»
 نیریدیاهناروددرم كي نیگنس
 رایعمهب شاهناخ . دنک یم باطخ

 كي یور .تسین میظع یدوویل اه

 هردهب فرشم میظع یگنس هرخص
 . هدش عقاو (درس بآ ) رتاودلک

 (ناگتشرفرهش )سلجن ]سول رهشرد
 زا تسیاهنفاخ ,دوویل اه كيدزن

 یرامعم اب هشيش و گنس و بوچ
 كن و اش ی ات ود اب صاخ

 رحبت سینت رد نوتسه .سینت نیمر
 2 راکشزرو .دراد هداعل اقوف

 یتعاسکیو دزیخیمس دوز اهحبص

 دنک یمشزرو سکیفراب ورتل اه اب

 ناتسمزردهچو ناتسب ات ردهچ دعب

 ات لربم زابور نا رد یندم

 :نشناتسودزا یکی لوتقب:دنک یه

 شزرولاحردوایاشامت یتح
 داجیایگتفوک ساسحا مدآ رد زین

 یگلاس لهچ رد نوتسه .دنک یم

 بورشم.دراد انا زراتتكب لکیه

 اهین امهم رد طقفدروخیممک یلیخ
 .دشک یمن الصا راک سو دروخیم

 اِ ۰ سرا د ودحم شی اهترشاعم

 رایسب ومرگنوخ یدرمنیآ دوجو

 .تساترشاعمشوخ و تیحصشوخ

 رد ۱۹ ۲ ربتک | راهچرد #9

 یاهیحان رد اکرم آ *ناکیشس زهش

 شددپ .دمآ ایندب لگنجزا هدیشوپ
 . تشاد ناخعسا بوچ تالماعم رد

 ار وا یث اهنت و دود اهنت نوتسه

 تاک هرزفآ هجوتم شدوخ نوردد



 ارنان امرهق هیلک شقن و دناوخیم

 مش ۰ تل رتس یم هدععد نهذ را

 ایدیل شرسهاب
 دزی رف شدن زرفو

 من امک »:دب وگ یمنوتسه تفارد یم

 داکهدب وای رالد راهچ-هس زونه
 یودورب یاهرت ایت ردیزاب دعب-« !مشاب شردامو رد رخ لس شردب

 دو « نوتلراچ الیل»

 دقع هد هدشادج وا ردپ زا شردام

 اه دعد

 «نوتنه .شسچ» هب موسوم يدرج
 مان 4 رت داک نوتل راچ / و

 یارب ار هدن اوخ ردپ یک داوناخ

 تكچوک مسا ابهک درک باختنا دوخ

 لیصحت نمض.دم ایمروج رتشید وا

 یگشیپینه سالک ناتسریبد زد
 زا ات قد .دیدمنار ناتسربید

 هرود نا رد وا یاه یسالکمه

 ک نیارب واویه 2و «نسداه گار»

 ملیف هاب رد تا رش هات او دود

 ۱ یه ها یاعدایبو جرخ مک

 لوژ» همانشیامن ساسارب یرتم

 نوتسهملیف نیارد ریپسکش«رانس
 . تشاد ار « ۳ كرام » لر

 دشهداد شامن نوبزیولت رد ملیف

 لقتسمهدننک هیهت «سیلاو لاح»و

 اب هدبدنسپ اد یو یزاب دوویل اه

 رد و تخاس دقعنم یدادرارق یو

 داد, نتعک یش هی راک رهف» ملیق

 درگ رس یصوصخدربن »و ملیف نیا

 «درک حتفارمرهک یرتوبک هو«نوسنب یدایزیئانشآ ناشیانیب هک دن دوب
 صاعمیاهملیفهن اگی «یرتنجیب ور»و لابت وفمیتدرا و هاگشنادرد .دوبن

 نیرخآ «نیرمت نیتسخن یلو دش

 و هتسکش غامداب : دوبوا نیرمت
 .دن درک جراخنیمززا اروادول |[ نوخ

 یگشیپ رثهراک رد هتسکشغاهدنیا

 غامد سا ها وا راکب یلیخ

 نادرمپیترد «نوتسه»دش ثعاب

 و پیتشوخ و فیرظ و لگشوخ
 غامدنیا دست دارق تست امور

 تخاسین اتساب نامرهق تب ار وا

 یاهپورت رد شترا راک زا دعب

 راک و لیصحتهب یرتاثت فلتخم
 وا راک رد همهزا نسل .تخادرپ

 و امنیس نادرکگ راک «نپروتر]»

 یسالک هک دوب شوم رتالت و
 ناوج یاه هشيپ شه یارب تشاد
 شن ادرگ اش زا رالدكي یاهسلجرهو

 ...دن وشیمبوسحمنوتسه نردمو
 لاوحادوب نینچسپ 9

 5 ناگتشررف نهش ماب رب هک یدرم

 ار یرمعو تسزیم دن زرف و نز

 كنیا . دود هدروآ رس تیاضراب
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 ردقنی هک ینکیم راکچ امش» :دیسرپ هیلاوش سیروم زا یمناخ
 شلع زی زع مناخ» :داد باوج هبلاوش یسیروم «!دیاهدنام لاحرس و ناوج

 «!دینک ناحتما ه دیئ وگیم .منکیم یگدن ز ایناوج لثم هشیمه نم هک تسیا

 رگا » : دیوگیم هک دیونش اکیسد وی روتب و زا مه اد نیا و8
 یصخ رس و قوقح 4هفاضا یاضاقت دب وش فتا و نات راک تیمها هب دیها وخیم

 ۷ ۰ تست

 نسمه یاهسیرتک آ زا یکی هب یمیدق و هدروخلاس روتکآ تك 8

 «هدشضوعمه اه هقیلس اهلاس نتشذگ » ,تسا یسیجع زیچ » :تفگیم شلاس و

 ینادرم اب یزوركي .تسامش اب قح ,هلب » : تفگش اوج رد ریپ سپ رتک

 .«منکی من توعد مه ماش هبار اهنآ یتح نالا هک مد رک جا ودزا

 تماص نامز رو اهل اس هک وویل اه یمیدق نادادربمایف زا یکی 8
 امنیس دروم رد « هتشاد ار كاکچیه د رفل ۲ یاهملیفیرا دریملیف رده تمس

 ؛د. وگ ی منینچ

 سک ره و هدش لیکشت غورد یرسکی عومج زا ملیف و امنیس »

 .(۱ تسا رتقفوم شراک رد دیوگب یرتگ رزب غورد دن اوتپ

 نامگ رب رامگنیا

 هبحاصمیط یدئوس دنم رنهو روهشم ناد رگ راک نامگ رب رامگنیا 2

 -راک رههفیظو نیا و مينک تبب رت ادمدرم دیاب نا ادرگ راک ام» :تفگ ی ت اعوبطم

 هتشاد رکش معط هک داد یصرق عون كي اهنآ هب دیاب لوا .تسا یلادرگ
 یمک كي هرخالاب و درک رتدایز ار نیمانیو رادقم دیاب هتفر هتفر دعب _.دشاب

 یزوركی رگا ات هریکب ماجنا یتدم دیاب مه راکنیا درک هفاضا رهز نآ هب

 نایچاشامتاب نم .دشاب لوبقلباق ناشدب یارب میهدب رهز اهنآ هب میتساوخ
 طقف و تسا صلاخ رهز نم « توکس » ملیف و ماهدرک اد راک نیمه مي اهملیف
 «!دنشاب هدرک ادیپ تین وصم نآ لباقم رد هک دننک مضه | را ۲ دننا وتیم یناسک

 لایخ هکنیا لثم یئاکی رمآ هلاس تصش روتکآ تنا رگیراک
 : هتشاد راهظا [ریخا نوچ دوش هتسش زاب اهیدوز نیا هب یرادن

 مدادرب امنیس راک زا تسد هک مهدب هزاجا مدوخب مناوتیمئ زونه د»
 جایتحا هک ماهدیشک ی لصفم هثقن راکنیا یا رب هتبلا موشب هتش زاب و
 دوشیم مامت نآ رگميارب مهیلیخ نآ رب هوالع و هراد یایز تقو 4

 منکیرادی رخ یلاواه رد ابیز و كک رزب یالبیو كي مراد دصق نوچ

 ناونعبع ید سیدود یکی : مرامگب_راکب الیو نیا رد اد رفن هس و

 دلیفس ام نیج یرخآ . زپشآ ناونعب نرول ایفوس یرگید مدختسم
 مشاب هتشادن رایتخا رد اد اهنیا مامت هکیقو ات و هدننار ناونع

 «!موشب هتسن زاب هک هرادن | رنیاشزرا منک ی م روصآ

 ۱ ن# ریش وصیت اب هبحاصم

 « دینکیم تواضق روطچ یرنه رظن زا ار ناتدوخ

 كيتامارد یاهلر روتک ۲ اب دیتسه کایمک یروتکآ دینک یم روصت

 ؟ یدج و
 كيمک هشیپ رنه ار مووخ هک منک رع ناتتمدخ دیاب : دوما كج

 ؛مذک یزاب یدج اش لوقم و كيت اما ردیاهل ر ماهتساوخ تقوره نوچ ما ادیم

 , ماهدن ادنخ ار مد رم

 0 دب زاسبم کنه[ امش هک د راد تقبة> ۵

 مناوخب مناوتیم مه زاوآ « من زب ون ایپ مدلب یمک كي :نوملكج

 یاهگنهآ زا رود ۲۳ هحفصكي [ ریخا مزاسیممه کگنهآ امش هزاجا اب و

 ًامشحا ر هحفص نیا «دراد ما: «نومل تسوت» نآ هعومجم هک دن (هد رک طبض نم

 ! ماهتخاس یفرخزم رایب یاه کگنهآ دنیوگیم نوچ دی رخ

 ؟دیوجیمار ناتیاهنخان ندز فرح عقوم هشیمه ارچ 6

 . منکیم نیمآت ار مياذغ دوسک میاه نخا ندروخ اب : نوما كج

 ! ناتتمدخ مهدب دی ام رفیم لیم مه امش رگا

 ندروآ دوجوب یارب بوخ رهوش كي امش هدیقم

 شن زذد رک تخرشوخ یا رب هصالخ و یگ داوناخ مرگ و مارا طیحم

 ؟دنکب دی اب راکچ

 رایس » :دیوگب شن زب ًابثرم دیاب ؛تسا هداس یلیخ :نوها تلج

 «مزیزع یهاوخب وت روطره» .«مزیزع هلب» .«مزی زع هتبلا» .«مزیزع بوخ
 . هریغ و هریغ و

 و امیپاوه ود رصمب «لیجنا» یدادربملیف پورت لاقتنا یارب
 رث هو دش هراجا « سیتن رالدونید » ملیف هیهت هسسومفرط زا یتشک كي
 هداتس رف رصم امییاوه و یتشک هلیسوب یکینکت لئاسو یدایز رادقم هفاضاب

 . دننک یراهربملیف ارحص رد اد میهاربا دوزیپا ات هوشیم

 « کن وت هسوئام » فورعم بانک ناونع «ینالوطیت امیپ هارد »

 ناد رگ راک سناگلبآو هدش هتشو تسین ومک نیچ هن احلسممایق هب عجار هک تسا

 لوصحم هک ناونع نیمهبیملیف تروصب ار باتک نیا یوسنارف روهشم و یمیدق
 .ددوآ ی مدد .دوب دهاوخ نیچ - هسشارف كل رتشم
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 نابهدد هک ایل اتیارد «وماگر ب» یللمل |نیب لاویتف هتشذگ هتفد ]

 تفاینایاپ دداد یناوا رفتیمهایرنهو هاتوک یاهملیف صوصخم یاهل ا ویتسف

 دن هوب هدشهدا هتک رش یفلتخم یاهروشک زا ملیف تفهو هاجنب لاویتسفنب ا رد

 زی ناتسلگ میها ربا یاقآ رثا ناریالوصحم «كايل رام» ملیف نایمنآ زاهک

 لاویتسفنی اک رزب هزیاج.دماین لیان هزیاج تفایردهب هن افسًانم هک تشاد تک رش

 قلعت ورد یرامناژ رثا «ناشود لسراماب جن رطش یزاب» یوس ارف ملیف هب

 « ایل اتیا «نپاژ یاهروشک زا یئاهملیف نیب زی رگید هزیاج هدزایو تف رگ

 ,دشيیسق] اکی رمآ و اداناک ؛یکاولسکچ «ناتس راجم «هسن | رف «ناتسهل «یور وش

 سس ی

 دورو

 هدحتم یامثیس بدم یلددگیف دحم .ردصات یاقآ

 هگیگ نیس جراخب یتامنیس روما ةراپ ماجنا یارب هک

 قیبا زا مرا ودیمآ دنانعشک زاد ترفاسم زا دن دود

 .دنشاب هدروآ هارمهناوگ اشامتیارب یبسانمدرو آ هر, رفس
| 

 ی زیل ان رب و

 سی رتک [نیرت كيش هزیاجتفایردب قفوم یزیل ا ریو هتشذگ هتفه ۳

 ناگ راتسدنن ام هک تسا یئایل اتیا سی رتک ۲ اهنت دیاش یزیلا ریو . دش ایل اتیا

 لثاق یدایز تیمها شیت اس ز یارب و دنک ی م یگد ز دوویل اه یثالط یاهل اس

 هدرک اضما یاهلاسکی دادرا رقک رزب یاههن اخطابخ زا ,وکب اب آریخا « تسا

 رد هالک ۱۲۰ و شفک تفج ۵۷ « تسوپ ونل اپ ۵ .بشسابل ۳۰تدمنیا رد هک

 .دوش هنشاذگ وا راینخا

 قافتاب «شاداپ » ملیف رد یزاب زا دعب تسا رارق وبمیم توی

 ظطسوت هایز لامتحاب ملیفنی| ؛دنک تک رش یوس ا رف ملیف ثكب رد نیسح رب ور

 .د وشیم ین ادرگ راک نیسح رب ورد وخ

 نارادربملیف «ناگشیپ رنه,نان ادرگ راکب امنیسرد هک ی اهو زمتسد 6

 ناگدننک هیوت زج و هدوب رارسا وزج هشیمه دوشیم تخادرپ نارگید و
 ین ایل انیا هلجم كتاب ا ریخا یل و درادن یعالطا ماقرا نيازا یرگید سک اهملیف

 وکی ردق :هدرک شاف ار یث ایل اتیا روهشم نانادرگ راک زا یدادعت یاهو زمنسد

 ه افسًاتم و دنتسه یئایل اتیا یاهن ادرگ راک نی رتن ا رگی تن وکس و ونیک ول و ینیلف
 نیازا دع !تسبن مولعم ملیف ره ینادرگ راک یارب اهنآ هزمتسد قیقد رادقم

 ملیف ره یارب و دراد رارق موس هبتر رد اکیسد ویروتیو نادرگ راک ود
 و ین وین ون ولجن۲ لکیم هرخالاب و دنک ی م تفایرد لایر ۱۵۹+ هرم ۰

 ِ ۳و دن سی ؛ینیل هسوروآ ورب ور لا رچگیم لایر ورم یوسفی ناو

 ۲ ۰ لار هرم رم ادآ وتال وت ربا 3 لایر هری هرم یمرجورتیپ و

 * هلجم شوپ هتبلا .لایر یر۲ هرم ینیل روزوب رل اوو یلچبن وم وی رام ؛ینین ول وب وروئ ام

 روول وب نیا دی ات دوخژیتس رپ رطاخب ار روکذم ماقرا نانادرگ راک نیا زا مادکچ یه

 !رابی زینتف اب . دنتک ی مت
 مينکیمهیص وت
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